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Mỗi ngày đều cảm thấy 
tươi sáng hơn khi cuối 
cùng quý vị cũng có 
được những quyền lợi 
mình xứng đáng. 
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Chào mừng quý vị! Ngay từ đầu, tại Brand New Day chúng tôi đã thực hiện sứ 
mệnh của mình là cung cấp cho quý vị dịch vụ chăm sóc sức khỏe đơn giản 
và dễ sử dụng. Và chúng tôi tin rằng đó là điều mà tất cả chúng ta đều có thể 
cảm thấy hài lòng. Điều này bắt đầu bằng cách tiếp cận duy nhất của chúng 
tôi để giúp các hội viên của chúng tôi đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khoẻ 
của họ. Mô hình chăm sóc của chúng tôi được thiết kế để hỗ trợ các hội viên 
của chúng tôi và người chăm sóc của họ bằng cách giúp họ kết nối chặt chẽ 
với Nhà cung cấp Chăm sóc Chính của họ.  

Chương trình quyền lợi toàn diện của Brand New Day được thiết kế để giải 
quyết các nhu cầu chăm sóc sức khỏe riêng biệt của mỗi hội viên. Chúng tôi 
cung cấp các chương trình cho những người có Medicare và/hoặc Medi-Cal, 
cũng như cho những người đang mắc các tình trạng bệnh lý như bệnh tiểu 
đường, bệnh tim mạch, sa sút trí tuệ và sức khỏe hành vi. Chúng tôi cũng 
có các chương trình dành cho các hội viên được chăm sóc ở cấp độ cơ sở tại 
nhà hoặc cơ sở chăm sóc dài hạn của họ. Cách tiếp cận của chúng tôi được cá 
nhân hóa để giúp các hội viên của chúng tôi khỏe mạnh và độc lập.

Brand New Day có một đội ngũ các chuyên gia chăm sóc sức khỏe chu đáo, 
những người luôn tận tâm để cải thiện sức khỏe tổng thể của mỗi hội viên. 
Họ được trao quyền để làm cho trải nghiệm của quý vị tốt đến mức quý vị sẽ 
thực sự cảm thấy hài lòng về dịch vụ chăm sóc sức khỏe của mình.

Chúng tôi mời quý vị tìm hiểu thêm về chương trình sức khỏe của chúng tôi 
và mong muốn được chào mừng quý vị. 

CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐẾN VỚI 
BRAND NEW DAY



4

MỤC LỤC

Chào mừng đến với Brand New Day  

Dịch vụ Hội viên 

Thẻ Hội viên Brand New Day của 
Quý vị 

Rewards Plus Program  

Chương trình Thực phẩm Lành 
mạnh

Khám Sức khỏe Hàng năm của 
Quý vị

Nhận Dịch vụ được Bảo hiểm 

Đường dây Y tá Tư vấn 24/7  

Đường dây Bác sĩ Tư vấn 24/7  

Chăm sóc Khẩn cấp 

Y tá Brand New Day của Quý vị

7 Nguyên tắc Cơ bản

Kế hoạch Chăm sóc Cá nhân 

Chương trình Quản lý Chăm sóc 
Toàn diện

Máy đo đường huyết BioTel 

Hệ thống Ứng cứu Cá nhân Khẩn cấp

3

5

6

 
7-8

9-10 

11 

12

13

14

15-16

17

18

19

20

 
21

22-23

Bữa ăn dành riêng cho tôi

Chương trình Chuyển đổi Chăm sóc

Dịch vụ Nha khoa 

Dịch vụ Nhãn khoa

Châm cứu & Nắn bóp Cột sống

Máy trợ thính 

Tư cách Hội viên Thể dục 

Tư vấn tập thể dục 

Bảo hiểm Thuốc Kê toa

Thuốc Đặt mua qua Bưu điện 

Các mục mua không cần toa (OTC) được 
giao tận nhà quý vị 

Các Cách để Tiết kiệm

Lọ Thông tin Cứu sống Khẩn cấp 
Chương trình 

Bảo hiểm Medicare–Medi-Cal  
(Medi-Medi) 

Quyền Khiếu nại của Quý vị 

Danh bạ & Số Liên lạc Hữu ích 

24-25

26-27

28-29

30-31

32

33-35

36-37

38

39

40-41

42-43

 
44

45 

46-47

48-49

50-53



5

Để có danh sách đầy đủ các dịch vụ chúng tôi bao trả, vui lòng truy cập “Chứng từ Bảo hiểm” 
(EOC) của quý vị tại bndhmo.com/members/plan-details hoặc gọi Bộ phận Dịch vụ Hội viên của 
chúng tôi để yêu cầu bản sao. Thông tin quyền lợi được cung cấp không liệt kê mọi dịch vụ mà 
chúng tôi bảo hiểm hoặc liệt kê mọi giới hạn hoặc mục loại trừ.

GỌI ĐIỆN MIỄN PHÍ
1-866-255-4795, TTY 711

GIỜ
Quanh năm: Thứ Hai - Thứ Sáu, 8 giờ sáng - 8 giờ tối 
ngày 1 tháng 10 - ngày 31 tháng 3: Thứ Hai - Chủ Nhật, 8 giờ sáng - 8 giờ tối

ĐỊA CHỈ
Brand New Day
Người nhận: Bộ phận Dịch vụ Hội viên
P.O. Box 93122
Long Beach, CA 90809-9871

DỊCH VỤ HỘI VIÊN
CHÚNG TÔI LUÔN SẴN 

SÀNG GIÚP ĐỠ QUÝ VỊ.
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Điều quan trọng là mang theo và xuất trình Thẻ 
ID của quý vị cho tất cả các cuộc hẹn liên quan 
đến sức khỏe của quý vị. Nếu quý vị có Medi-Cal 
(thẻ trắng và xanh), vui lòng mang theo thẻ này. 

Nếu quý vị không nhận được Thẻ ID của quý vị, 
vui lòng gọi Bộ phận Dịch vụ Hội viên của chúng 
tôi theo số 1-866-255-4795, TTY 711. Cung cấp 
cho chúng tôi địa chỉ gửi thư mới của quý vị mỗi 
khi quý vị di chuyển để chúng tôi biết chúng tôi 
đang gửi Thẻ ID của quý vị đến đúng địa chỉ.

Thẻ vận* chuyển cung cấp cho bạn hai (2) loại 
dịch vụ; thường xuyên và y tế  (không khẩn 
cấp). Sử dụng phương tiện vận chuyển thường 
xuyên đến các lần thăm khám tại phòng khám 
bác sĩ, các dịch vụ chuyên khoa, các cuộc hẹn 
của nhân viên xã hội và nhà thuốc. 

Lên lịch vận chuyển y tế  (không khẩn cấp) nếu 
quý vị cần một loại phương tiện vận chuyển đặc 
biệt. Nếu quý vị phải nằm trên giường, ngồi trên 
xe lăn và/hoặc cần vận chuyển bằng xe tải, sử 
dụng dịch vụ này để vận chuyển cho các dịch 
vụ chuyên khoa, dịch vụ trị liệu và chăm sóc 
khẩn cấp. 

Các chuyến đi lại là không giới hạn với điều kiện 
là họ đến và về từ các lần thăm khám y tế được 
chương trình phê duyệt.

Gọi trước (3) ngày, khi có thể và đảm bảo sắp 
xếp một chuyến đi khứ hồi.

THẺ HỘI  V IÊN 
BRAND NE W DAY 
CỦA QUÝ V Ị

 

Member ID Card

  

RxBIN: UNV03 RxPCN: ASPROD1 
RxGRP: UNV03 RxID: 1234567*01 

Plan#: 039A

CMG: BEST HEALTH MEDICAL GROUP 
1-657-400-1900 

Name: JANE DOE 
Member ID#: 1234567*01 
Primary Care Physician Name: 
SMITH, MD JOHN  

THIS CARD IS FOR IDENTIFICATION ONLY AND DOES NOT PROVE 
ELIGIBILITY FOR SERVICES.
Contact Brand New Day to confirm eligibility. All care must be arranged through 
your assigned contracted Primary Care Physician or Specialist.

NON-PLAN PROVIDERS / HOSPITAL EMERGENCY ROOM – Except in
emergencies, members must obtain a prior authorization for physician and hospital 
services including post-stabilization.

Claims Address:
P.O. Box 794 Park Ridge, IL 60068        CMS – H0838: 
bndhmo.com       Issuer#: 80840

Brand New Day: 1-866-255-4795 TTY 711
EyeMed: 1-800-511-1486 TTY 1-844-230-6498
ASH (Chiro): 1-800-678-9133 TTY 1-800-735-2922
Mail Order Pharmacy: 1-855-873-8739 TTY 711

 

Member ID Card

  

RxBIN: UNV03 RxPCN: ASPROD1 
RxGRP: UNV03 RxID: 1234567*01 

Plan#: 039A

CMG: BEST HEALTH MEDICAL GROUP 
1-657-400-1900 

Name: JANE DOE 
Member ID#: 1234567*01 
Primary Care Physician Name: 
SMITH, MD JOHN  

THIS CARD IS FOR IDENTIFICATION ONLY AND DOES NOT PROVE 
ELIGIBILITY FOR SERVICES.
Contact Brand New Day to confirm eligibility. All care must be arranged through 
your assigned contracted Primary Care Physician or Specialist.

NON-PLAN PROVIDERS / HOSPITAL EMERGENCY ROOM – Except in
emergencies, members must obtain a prior authorization for physician and hospital 
services including post-stabilization.

Claims Address:
P.O. Box 794 Park Ridge, IL 60068        CMS – H0838: 
bndhmo.com       Issuer#: 80840

Brand New Day: 1-866-255-4795 TTY 711
EyeMed: 1-800-511-1486 TTY 1-844-230-6498
ASH (Chiro): 1-800-678-9133 TTY 1-800-735-2922
Mail Order Pharmacy: 1-855-873-8739 TTY 711

*Quyền lợi vận chuyển không được bảo hiểm cho chương trình sau: Brand New Day Part B Savings 
Plan (HMO) 49.
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RE WARDS PLUS PROGRAM 
CHĂM SÓC BẢN THÂN CÓ THỂ ĐƯỢC THƯỞNG!  

Bước 1:   Lên lịch đi khám với bác sĩ và hoàn 
thành kiểm tra sức khỏe mà quý vị 
cần kết thúc trong năm nay. Xem 
xét lại các xét nghiệm và sàng lọc có 
khuyến khích trên trang tiếp theo. 

Bước 2:  Khi ở cuộc hẹn khám của quý vị, 
hãy xem xét kết quả sàng lọc và xét 
nghiệm với bác sĩ của quý vị. Hoàn 
thành các xét nghiệm y tế phòng 
ngừa trước ngày 31 tháng 12 để 
kiếm (các) phần thưởng của quý vị.

Bước 3:  Khi nhận được thông tin hoàn thành 
buổi khám tầm soát từ bác sĩ, chúng 
tôi sẽ nạp (các) phần thưởng (60-90 
ngày kể từ ngày hoàn thành) vào Thẻ 
Rewards Plus của quý vị.

Khi quý vị nhận được Thẻ Rewards Plus, kích 
hoạt thẻ của quý vị để sử dụng số tiền thưởng 
của quý vị. Thẻ của quý vị có thể được sử dụng 
để mua các mặt hàng liên quan đến chăm sóc 
sức khỏe và chăm sóc cá nhân được phê duyệt. 
Quý vị có thể sử dụng thẻ của quý vị tại bất kỳ 
nhà bán lẻ tham gia nào trên toàn quốc. Quý vị 
không cần phải có đơn thuốc.

Thẻ Visa Khuyến khích Chăm sóc Sức khỏe chỉ được sử dụng Mua hàng đủ Điều kiện đã nêu trong Hợp đồng của Chủ thẻ ở bất kỳ nơi nào tại Hoa Kỳ và Quận 
Columbia chấp nhận thẻ ghi nợ Visa. Vui lòng liên hệ trực tiếp với Nhà tài trợ Chương trình của mình để biết danh sách Mua hàng đủ Điều kiện đầy đủ. Thẻ được 
phát hành bởi MetaBank®, N.A., Thành viên FDIC, theo giấy phép của Visa U.S.A. Inc. Không áp dụng Rút Tiền mặt hoặc ATM. Xem Hợp đồng của Chủ thẻ để biết 
hướng dẫn về mã PIN. Các điều khoản và điều kiện áp dụng, xem Hợp đồng của Chủ thẻ để biết thông tin chi tiết. Thẻ này được phân phối và cung cấp dịch vụ bởi 
InComm Financial Services, Inc., là đơn vị được Sở Dịch vụ Tài chính Tiểu bang New York cấp phép làm Đơn vị Chuyển Tiền.

Là hội viên của Brand New Day, quý vị sẽ nhận được Thẻ Rewards Plus Visa®. Quý vị có thể sử dụng 
thẻ của mình (khi mua hàng đủ điều kiện) ở bất kỳ nơi nào chấp nhận thẻ ghi nợ Visa, kể cả các 
nhà bán lẻ trong nước và quốc gia.

 •  Cửa hàng Tạp hóa & Siêu thị 
 •  Cửa hàng Tiện lợi
 •  Câu lạc bộ bán buôn 

 •  Nhà thuốc & Hiệu thuốc 
 •  Hiệu sách & Chiết khấu Bán lẻ
 •   Healthrageous: Bữa ăn và Tư vấn Dinh 

dưỡng

Được sử dụng tại các nhà bán lẻ chấp nhận thẻ Visa, như:
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Ư U  ĐÃ I  C ỦA  R E WA R D S  P LU S 
P R O G R A M
KIẾM ĐƯỢC PHẦN THƯỞNG LÊN ĐẾN $195

Đánh giá Nguy cơ cho Sức khỏe 
Hoàn thành và gửi mẫu có trong Bộ Tài liệu Chào mừng của quý vị qua đường bưu 
điện. Nếu quý vị cần trợ giúp điền mẫu, vui lòng gọi cho Bộ phận Dịch vụ Hội viên. 

Thăm khám Sức khỏe Hàng năm 
Lên lịch và hoàn thành với Nhà cung cấp Chăm sóc Chính (PCP) của quý vị. 

Tầm soát Bệnh tiểu đường 
Hãy đến gặp PCP của quý vị để hoàn thành xét nghiệm glucose (HbA1c), khám mắt 
võng mạc và xét nghiệm nước tiểu để đảm bảo chức năng thận tốt. 

Chụp quang tuyến vú 

Xét nghiệm Máu ẩn trong Phân 

Nội soi đại tràng 
Liên hệ với PCP của quý vị để lên lịch khám sàng lọc này, hoặc gửi hồ sơ của quý vị 
cho chúng tôi. Nên tầm soát trong 10 năm. 

Tại sao không bắt đầu ngay hôm nay? 
Tải xuống Ứng dụng Hội viên Brand New Day và đăng nhập để xem có sẵn phần thưởng nào. Sau 
đó nói chuyện với PCP của quý vị để xem sàng lọc hoặc xét nghiệm sức khỏe nào quý vị cần. Hoàn 
thành chúng trước ngày 31 tháng 12 để kiếm phần thưởng của quý vị.

Kiếm Phần thưởng của quý vị dễ dàng hơn nhiều so với những gì quý vị có thể tưởng tượng. Trên 
thực tế, nhiều Phần thưởng của quý vị dựa trên những hành động lành mạnh mà quý vị đã thực 
hiện hàng năm. Kiểm tra Ứng dụng Hội viên của quý vị để xem các cơ hội có sẵn để kiếm tiền. 

Các ví dụ bao gồm: 
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CHƯƠNG TRÌNH THỰC PHẨM LÀNH 
MẠNH

*Quý vị phải đăng ký tham gia một trong các chương trình sau: Brand New Day Harmony Choice Plan (HMO CSNP) 
20, Brand New Day Dual Access Plan (HMO DSNP) 24, Brand New Day Bridges Choice Plan (HMO CSNP) 29, Brand 
New Day Classic Choice Plan (HMO) 33, Brand New Day Embrace Choice Plan (HMO CSNP) 40-1, và Brand New Day 
Embrace Choice Plan (HMO CSNP) 40-2, để nhận trợ cập Thực phẩm Lành mạnh.

Thẻ Visa Thực phẩm Lành mạnh chỉ được sử dụng Mua hàng đủ Điều kiện đã nêu trong Hợp đồng của Chủ thẻ ở bất kỳ nơi nào tại Hoa Kỳ và Quận Columbia chấp nhận 
thẻ ghi nợ Visa. Vui lòng liên hệ trực tiếp với Nhà tài trợ Chương trình của mình để biết danh sách Mua hàng đủ Điều kiện đầy đủ. Thẻ được phát hành bởi MetaBank®, N.A., 
Thành viên FDIC, theo giấy phép của Visa U.S.A. Inc. Không áp dụng Rút Tiền mặt hoặc ATM. Các điều khoản và điều kiện áp dụng, xem Hợp đồng của Chủ thẻ để biết thông 

tin chi tiết. 

Nếu quý vị được ghi danh Chương trình Brand New Day kết thúc bằng “Choice” hoặc “Dual 
Access” (các chương trình Medicare và Medi-Cal), thì quý vị sẽ tự động được ghi danh vào 

chương trình Thực phẩm Lành mạnh.* Là một phần của chương trình Thực phẩm Lành mạnh, 
các hội viên của chúng tôi nhận được quyền lợi từ chương trình Thực phẩm Lành mạnh dưới 

hình thức tín dụng hàng tháng trên Thẻ Thực phẩm Lành mạnh. Quý vị có thể sử dụng thẻ này 
để mua hàng đủ điều kiện tại các nhà bán lẻ địa phương và phổ biến trên toàn quốc có chấp 

nhận thanh toán qua thẻ ghi nợ Visa®.

Trợ cấp Thực phẩm Lành mạnh này hết hiệu lực vào cuối tháng (sử dụng hoặc hết hiệu lực), nên đừng chần chờ 
và hãy chi tiêu ngay từ bây giờ. Xem Hợp đồng của Chủ thẻ đính kèm để biết thông tin chi tiết về hết hạn.

Kiểm tra số dư của quý vị bất cứ lúc nào bằng cách gọi số 1-833-614-3258 hoặc truy cập vào wellnessincentives.com.

Nếu có thắc mắc về nơi chi tiêu trợ cấp hàng tháng của quý vị, gọi 
Bộ phận Dịch vụ Hội viên Brand New Day theo số 1-866-255-4795, TTY 711, Thứ Hai – Thứ Sáu 

8 giờ sáng - 8 giờ tối và 7 ngày mỗi tuần từ 8 giờ sáng - 8 giờ tối từ ngày 1 tháng 10 - ngày 31 tháng 3.

Thẻ của quý vị cung cấp cho quý vị một khoản 
trợ cấp để sử dụng tại các câu lạc bộ bán buôn 

và cửa hàng tạp hóa địa phương để mua thực 
phẩm lành mạnh có giá trị dinh dưỡng cao như rau, 

protein nạc, sữa và các mặt hàng khác để giữ cho 
quý vị khỏe mạnh!

Giữ thẻ của mình! Nếu quý vị vẫn ghi danh trong chương trình 
Brand New Day đủ điều kiện, chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp trợ cấp hàng tháng của quý vị.
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Tôi phải làm gì nếu thẻ bị mất hoặc bị đánh cắp?
Gọi NGAY cho chương trình Khuyến khích Chăm sóc Sức khỏe theo số 1-833-614-3258 để báo cáo 
là thẻ bị mất hoặc bị đánh cắp. Thẻ thay thế của quý vị sẽ được gửi cho quý vị miễn phí. Quý vị sẽ 
được yêu cầu cung cấp thông tin nhận dạng như tên và địa chỉ. Hoặc gọi cho Bộ phận Dịch vụ Hội 
viên Brand New Day theo số 1-866-255-4795, TTY 711.

Tôi có thể làm (hoặc không thể làm) gì với thẻ mới của mình?
Không được sử dụng thẻ này để mua rượu, thuốc lá, súng ống hoặc đạn dược. Và không thể rút 
tiền mặt tại quầy thanh toán hoặc máy ATM. Quý vị cũng không thể trả tiền đồng thanh toán cho 
nhà cung cấp dịch vụ tại văn phòng.

Quý vị có thể sử dụng thẻ mới để mua hàng đủ điều kiện, như các loại mặt hàng khác không phải 
là thực phẩm để giúp duy trì sức khỏe của mình.

Khi nào tôi có thể nhận được tiền trợ cấp thực phẩm lành mạnh vào thẻ của mình?
Tiền trợ cấp của quý vị sẽ được gửi vào cuối ngày 1 hàng tháng. Nếu ngày có hiệu lực ban đầu của 
quý vị là ngày 1 của tháng nhưng quý vị vẫn chưa hoàn thành việc đăng ký cho đến lúc đó, thì quý 
vị sẽ không nhận được tiền ngay lập tức.

Tôi có thể dùng thẻ tại những loại cửa hàng nào?
Quý vị có thể sử dụng thẻ này tại cửa hàng bán buôn, cửa hàng giảm giá, cửa hàng tạp hóa, bách 
hóa tổng hợp khác, cửa hàng tạp hóa và siêu thị, cửa hàng cung cấp thịt đông lạnh và thịt gia súc, 
cửa hàng sản phẩm từ sữa, cửa hàng thực phẩm khác–cửa hàng thực phẩm tiện lợi và chợ đặc sản, 
Healthrageous: Bữa ăn và Tư vấn Dinh dưỡng, và cửa hàng thuốc và hiệu thuốc.

Tôi có 2 thẻ, một Thẻ Khuyến khích và một Thẻ Phần thưởng. Làm cách nào để biết thẻ nào 
là thẻ Thực phẩm Lành mạnh?

Thẻ Thực phẩm Lành mạnh của quý 
vị sẽ có “IncentivesCard” ở góc trên 
cùng bên phải và cũng sẽ có tên 
của chương trình trên chính thẻ là 
“Healthy Foods Benefit”.

CHƯƠNG TRÌNH THỰC PHẨM LÀNH MẠNH 
CÂU HỎI THƯỜNG GẶP 
& TRẢ LỜI (FAQ)
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Chúng tôi mong muốn giúp quý vị khỏe mạnh và duy trì các mục tiêu 
sức khỏe của mình. Chìa khóa để khỏe mạnh là phòng ngừa. Phòng 
ngừa bắt đầu bằng việc khám sức hàng năm của quý vị. Khám sức khỏe 
hàng năm của quý vị còn được gọi là Khám Sức khỏe Toàn diện Hàng 
năm. Trong lần khám này, Nhà cung cấp Chăm sóc Chính (PCP) của 
quý vị sẽ cho phép quý vị khám sức khỏe toàn diện thông qua các xét 
nghiệm và sàng lọc dành riêng cho các nhu cầu sức khỏe của quý vị.

Là một phần của Lần Thăm khám Sức khỏe Hàng năm của quý vị, sẽ có một đánh giá về sức khỏe 
thể chất và tinh thần và xét nghiệm trong phòng thí nghiệm của quý vị. 

Khi nhận được thông tin hoàn thành buổi khám tầm soát và xét nghiệm của quý vị từ bác sĩ, 
chúng tôi sẽ nạp (các) phần thưởng vào Thẻ Rewards Plus của quý vị. Quá trình này trung bình 
mất khoảng 60-90 ngày từ ngày quý vị hoàn thành buổi khám tầm soát và xét nghiệm của quý vị.  

Chúng tôi sẽ gửi cho quý vị thư nhắc về Khám Sức khỏe Toàn diện Hàng năm.

THĂM
KHÁM SỨC  
KHỎE HÀNG  
NĂM
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PCP của quý vị có thể giới thiệu quý vị đến bác sĩ chuyên khoa hoặc nhà cung cấp chăm sóc sức 
khỏe khác. Trước bất kỳ lần thăm khám dịch vụ chuyên khoa nào, đảm bảo rằng quý vị có ủy 
quyền. Nếu quý vị không có ủy quyền, các dịch vụ có thể không phải là “các dịch vụ được bảo hiểm” 
và quý vị có thể phải trả tiền.

Làm thế nào để tôi nhận “các dịch vụ được bảo hiểm” khi tôi vừa tham gia Brand New Day và 
tôi đang trong giai đoạn chăm sóc/điều trị?

Ngay sau khi quý vị tham gia Brand New Day, đảm bảo rằng quý vị sẽ nhận được “các dịch vụ được 
bảo hiểm” từ một nhà cung cấp trong mạng lưới. Để nhận được ủy quyền mới, liên lạc PCP của quý 
vị. Chúng tôi sẽ chuyển quý vị đến một bác sĩ chuyên khoa hoặc làm việc với nhà cung cấp hiện tại 
của quý vị để tiếp tục và hoàn thành hoạt động chăm sóc của quý vị.

Thông tin quyền lợi được cung cấp không liệt kê mọi dịch vụ mà chúng tôi bảo 
hiểm hoặc liệt kê mọi giới hạn hoặc mục loại trừ. Để có danh sách đầy đủ các 
dịch vụ chúng tôi bao trả, vui lòng truy cập “Chứng từ Bảo hiểm” (EOC) của quý 
vị tại bndhmo.com/members/plan-details hoặc gọi Bộ phận Dịch vụ Hội viên để 
yêu cầu bản sao.

N H Ậ N  D Ị C H  V Ụ  Đ Ư Ợ C 
B Ả O  H I Ể M
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Gọi số 1-888-687-7321, TTY 711 để tiếp cận một y tá 
24 giờ mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần.

Brand New Day cung cấp Đường dây Y tá Tư vấn mà quý vị có thể gọi để được tư vấn về (các) tình 
trạng sức khỏe và quan ngại về sức khỏe của quý vị. Một y tá có thể cung cấp cho quý vị thông tin 
dựa trên các dấu hiệu và triệu chứng của quý vị hoặc cho quý vị biết nếu quý vị cần tìm kiếm các 
dịch vụ chăm sóc khẩn cấp. Nếu quý vị cần một chẩn đoán ngay lập tức quý vị có thể liên lạc Teladoc 
24 giờ mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần. 

Quý vị KHÔNG PHẢI TRẢ PHÍ để nói chuyện với y tá.

Đ Ư Ờ N G  DÂY  Y  
TÁ  T Ư  VẤ N  24/7

Có thắc mắc? Cần trợ giúp? Gọi nhóm Dịch vụ Hội viên
1-866-255-4795, TTY 711  Thứ Hai - Thứ Sáu, 8 giờ sáng - 8 giờ tối và 7 ngày mỗi tuần,  

8 giờ sáng - 8 giờ tối từ ngày 1 tháng 10 - ngày 31 tháng 3
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Teladoc cung cấp cho quý vị truy cập 24 giờ, 7 ngày mỗi tuần với bác sĩ do hội đồng Hoa Kỳ chứng 
nhận thông qua thông qua sự tiện lợi của các lần thăm khám qua ứng dụng điện thoại, video hoặc 
điện thoại di động. Thiết lập tài khoản của quý vị ngay hôm nay để khi quý vị cần chăm sóc ngay 
bây giờ, bác sĩ Teladoc chỉ cần một cuộc gọi hoặc bấm vào.

1. Thiết lập Tài khoản

2. Cung cấp Bệnh sử - Bệnh sử của quý vị cung cấp cho các bác sĩ Teladoc thông tin họ cần để đưa 
ra chẩn đoán chính xác.

3. Yêu cầu Tư vấn - Sau khi tài khoản của quý vị được thiết lập, yêu cầu tư vấn bất cứ lúc nào quý vị 
cần chăm sóc và nói chuyện với bác sĩ qua điện thoại, web hoặc ứng dụng di động.

Bác sĩ Teladoc có thể chẩn đoán và điều trị nhiều tình trạng y tế không cấp cứu.

Nói chuyện với bác sĩ bất kỳ lúc nào MIỄN PHÍ!

TRỰC TUYẾN: 
Truy cập Teladoc.com và 
nhấp chuột vào “set up 
account/thiết lập tài khoản”. 
Teladoc.com

ỨNG DỤNG DI ĐỘNG: 
Tải ứng dụng và nhấp chuột 
vào “Activate account/Kích 
hoạt tài khoản”.
Teladoc.com/mobile   

GỌI TELADOC: 
Teladoc có thể trợ giúp quý vị 
đăng ký tài khoản qua điện thoại.
1-800-Teladoc (835-2362)

Đ Ư Ờ N G  DÂY  B Á C 
S Ĩ  T Ư  VẤ N  24/7
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Brand New Day có các dịch vụ chăm sóc khẩn cấp và chăm sóc cấp cứu sẵn sàng hỗ trợ khi quý vị có 
nhu cầu chăm sóc ngay và không thể chờ Bác sĩ Chăm sóc Chính (PCP) của mình đến thăm khám.

Để biết danh sách trung tâm chăm sóc khẩn cấp gần quý vị, truy cập bndhmo.com/provider-search.
TRONG TRƯỜNG HỢP CẤP CỨU 

Gọi 911 hoặc đến Phòng Cấp cứu gần nhất.

Quý vị không cần đến Phòng cấp cứu trong mạng lưới hoặc nhận 
ủy quyền cho dịch vụ chăm sóc cấp cứu.

C H Ă M  S Ó C  K H Ẩ N  C Ấ P  VÀ 
PHÒNG CẤP CỨU

Có thắc mắc? Cần trợ giúp? Gọi nhóm Dịch vụ Hội viên
1-866-255-4795, TTY 711  Thứ Hai - Thứ Sáu, 8 giờ sáng - 8 giờ tối và 7 ngày mỗi tuần,  

8 giờ sáng - 8 giờ tối từ ngày 1 tháng 10 - ngày 31 tháng 3
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Chăm sóc Khẩn cấp Phòng cấp cứu

Chi phí Quý vị KHÔNG PHẢI TRẢ PHÍ cho 
các dịch vụ chăm sóc khẩn cấp nếu 
quý vị sử dụng trung tâm chăm sóc 
khẩn cấp địa phương có hợp đồng 
với Brand New Day.

Các dịch vụ cấp cứu được bảo hiểm và 
có thể có tiền đồng trả cho lần thăm 
khám của quý vị. Quý vị cũng có thể 
có tiền đồng trả cho dịch vụ xe cứu 
thương. Nếu quý vị có toàn bộ bảo 
hiểm Medi-Cal thì tiền đồng trả của 
quý vị sẽ được Medi-Cal chi trả.

Lựa chọn nào là 
tốt nhất?

Chăm sóc khẩn cấp được sử dụng 
cho các chấn thương hoặc bệnh tật 
cần được chăm sóc ngay lập tức mà 
không đe dọa đến tính mạng.

Các lần thăm khám tại phòng cấp cứu 
là cho các trường hợp cấp cứu đe dọa 
tính mạng.

Khi nào đi? Khi quý vị cần chăm sóc ngay lập tức 
như:

 • Gãy xương
 • Đau nửa đầu
 • Viêm mắt hoặc chấn thương mắt
 • Các triệu chứng đường niệu
 • Dịch vụ chụp X-quang
 • Chấn thương-căng/bong gân
 • Ho hoặc các triệu chứng cúm
 • Đau lưng
 • Vết đứt và bỏng
 • Phát ban
 • Đau tai
 • Ngộ độc thực phẩm

Các trường hợp cấp cứu đe dọa tính 
mạng khẩn cấp bao gồm, nhưng không 
giới hạn:

 • Điện giật
 • Bỏng nặng
 • Khó thở rất nghiêm trọng
 •  Triệu chứng đau tim - đau ngực, thở 
dốc, đổ mồ hôi, buồn nôn

 •  Xuất huyết - nặng hoặc chảy máu 
không kiểm soát được

 •  Ngộ độc - ăn phải hóa chất độc hại, 
dùng quá liều thuốc hoặc rượu

 •  Tổn thương nghiêm trọng - gãy xương, 
chấn động, hoặc vết thương sâu

 •  Triệu chứng đột quỵ - méo hoặc sụp 
một bên mặt

Những điều cần 
cân nhắc

Chăm sóc khẩn cấp có thể tiết kiệm 
thời gian và tiền bạc của quý vị:

 •   Nếu quý vị vắng nhà và cần chăm 
sóc y tế, chăm sóc khẩn cấp có thể 
là một lựa chọn tốt. 
 •  Nếu quý vị bị đau ngực, đến 
Phòng cấp cứu.

Nếu tình trạng của quý vị không đe dọa 
đến tính mạng, vui lòng xem chăm sóc 
khẩn cấp như là một tùy chọn thay vì 
đợi ở phòng cấp cứu.

Khuyến nghị  •  Brand New Day có Đường dây Y tá 
Tư vấn 24/7 
 •  Teladoc mở cửa 24/7, thuận tiện và 
có thể dễ dàng truy cập bằng điện 
thoại hoặc trang mạng. 

    
Xem trang 13-14 về cách đăng ký sử 
dụng quyền lợi này.

 • Cung cấp dịch vụ chăm sóc Cấp cứu
 •  Có thể điều trị các bệnh nghiêm trọng 
hoặc thương tích

 

CHĂM SÓC KHẨN CẤP VÀ PHÒNG CẤP CỨU, TIẾP THEO
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Là một hội viên, quý vị được chỉ định một Y tá Brand New Day cá nhân. Y tá của quý vị sẽ làm việc 
với quý vị để phát triển chương trình chăm sóc sức khỏe cá nhân để cải thiện sức khỏe tổng quát 
của quý vị. Hội viên mắc tình trạng bệnh lý liên tục có thể cần hỗ trợ của Y tá hoặc Người Quản lý 
Chăm sóc. Nếu quý vị cảm thấy quý vị sẽ được hưởng lợi từ một Y tá cá nhân được chỉ định, gọi Dịch 
vụ Hội viên để yêu cầu một người.

Y tá Brand New Day được chỉ định cho quý vị dựa trên mức độ rủi ro Brand New Day thấy phù hợp 
với nhu cầu chăm sóc sức khỏe của quý vị. Một loạt các yếu tố rủi ro (ví dụ tần suất quý vị đến bệnh 
viện không có kế hoạch, mức độ tuân thủ thuốc của quý vị hoặc mức độ hỗ trợ quý vị cần cho các 
hoạt động sinh hoạt hàng ngày) được xem xét phối hợp với chương trình chăm sóc sức khỏe cá 
nhân của quý vị.

NGƯỜI QUẢN LÝ CHĂM SÓC
Nếu quý vị đang ở trong các chương trình như Brand New Day Harmony Choice Plan (HMO C-SNP) 
32 hoặc Brand New Day Harmony Care Plan (HMO C-SNP) 20, quý vị được chỉ định Người Quản lý 
Chăm sóc. Có một Người Quản lý Chăm sóc phụ thuộc vào việc quý vị có một số tình trạng bệnh lý 
liên tục. Tuy nhiên, quý vị có thể yêu cầu Người Quản lý Chăm sóc để làm việc với quý vị để giúp đạt 
được các mục tiêu sức khỏe của quý vị như cân nặng, căng thẳng hoặc các quan ngại sức khỏe khác.

Dịch vụ này được cung cấp MIỄN PHÍ cho quý vị.

Y TÁ  
BRAND NE W DAY CỦA QUÝ V Ị

Có thắc mắc? Cần trợ giúp? Gọi nhóm Dịch vụ Hội viên
1-866-255-4795, TTY 711  Thứ Hai - Thứ Sáu, 8 giờ sáng - 8 giờ tối và 7 ngày mỗi tuần,  

8 giờ sáng - 8 giờ tối từ ngày 1 tháng 10 - ngày 31 tháng 3
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Các chủ đề của chương trình chăm sóc sức khỏe này là các lĩnh vực ảnh hưởng đến sức khỏe tổng 
thể của quý vị mà Brand New Day của quý vị sẽ tập trung vào để giữ cho quý vị khỏe mạnh và có thể 
khỏe mạnh để tận hưởng cuộc sống.

Giáo dục – để nâng cao nhận thức về các nhu cầu chăm sóc sức khỏe của quý vị.

Dinh dưỡng – hướng dẫn để cải thiện sức khỏe toàn diện của quý vị và tầm quan trọng của 
sức khỏe tổng thể.

Luyện tập – các chương trình cho mọi hội viên tại phòng tập thể dục hoặc tại nhà quý vị. 
Dưới đây là một số điều mà Y tá Brand New Day hoặc Người Quản lý Chăm sóc của quý vị sẽ 
giúp quý vị hoàn thành để hiểu rõ hơn về nhu cầu chăm sóc sức khỏe của quý vị: Chương 
trình Luyện tập Hàng năm.

Tự Kiểm tra và Theo dõi – hỗ trợ nếu cần thiết, cho tình trạng bệnh lý đang diễn ra của quý vị 
bằng cách kiểm tra nồng độ glucose, huyết áp, cân nặng và xét nghiệm phân còn được gọi 
là xét nghiệm máu ẩn trong phân (FOBT).

Tuân thủ Đơn thuốc của Bác sĩ – chẳng hạn như Nhà thuốc Đặt hàng qua Thư, Thuốc không 
cần toa, thảo dược, vitamin được các dược sĩ xem xét kỹ lưỡng để đảm bảo an toàn cho quý 
vị và giảm chi phí khi có thể. 

Lập Kế hoạch Chăm sóc Dự phòng – để cải thiện chất lượng sống và tuổi thọ của quý vị. 
Kiểm tra Sức khỏe Hàng năm, Đánh giá Nguy cơ cho Sức khỏe (HRA).

Kết nối Cộng đồng – đến các chương trình cộng đồng mà có thể cung cấp hỗ trợ. CBAS 
(chăm sóc ban ngày cho người lớn), MTR (được mô tả theo nhà thuốc; đối chiếu thuốc; rào 
cản tuân thủ; trợ giúp thêm).

7 NGUYÊN TẮC CƠ BẢN TRONG 
QUẢN LÝ CHĂM SÓC MẠN TÍNH
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Nhóm Chăm sóc của quý vị có thể giúp quý vị đạt được các mục tiêu sức khỏe cá nhân và nhận 
được các dịch vụ cần thiết để duy trì hoặc cải thiện sức khỏe của quý vị. Chương trình chăm sóc của 
quý vị sẽ bao gồm 7 Nguyên tắc Quản lý Chăm sóc Mạn tính: Giáo dục, Dinh dưỡng, Tập thể dục, 
Xét nghiệm, Tuân thủ Thuốc, Chăm sóc Phòng ngừa và Liên kết Cộng đồng.  
 
VÍ DỤ: 

Liên hệ với Bộ phận Dịch vụ Hội viên và/hoặc Y tá/Người Quản lý Chăm 
sóc cá nhân của quý vị để bắt đầu chương trình chăm sóc sức khỏe cá 

nhân của quý vị ngay hôm nay!

“Xét nghiệm”– 

“Thể dục”–  

“Dinh dưỡng”– 

Các y tá về bệnh tiểu đường được chỉ định cho các hội viên mắc bệnh 
tiểu đường. Máy theo dõi Đường huyết Liên tục (CGM) được cung cấp 
cho các hội viên sử dụng một số loại Insulin nhất định và có A1c từ 8 trở 
lên; và có bác sĩ yêu cầu xét nghiệm 4 lần mỗi ngày trở lên. Các tình trạng 
mạn tính khác có các dịch vụ và quyền lợi đặc biệt khác.
 
Kế hoạch Chăm sóc Hội viên có thể bao gồm DVD, Bộ I MOVE B.E.S.T, hội 
viên phòng tập thể dục, v.v.
 
Kế hoạch Chăm sóc Hội viên có thể bao gồm các chương trình kiểm soát 
cân nặng có chiết khấu như “OptiFast”, “Chương trình MOVE”, “Weight 
Watchers”,  “NutriSystems” , v.v.

KẾ HOẠCH CHĂM 
SÓC CÁ NHÂN
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Các Chương trình Quản lý Chăm sóc Toàn diện bao gồm các thiết bị y tế từ xa tại nhà hiện đại để giám 
sát tình trạng cải thiện sức khỏe. Thiết bị giám sát tại nhà bao gồm cân, vòng đo huyết áp, máy đo BioTel, 
máy đo nồng độ ôxy trong máu và máy theo dõi Glucose. Các tùy chọn hỗ trợ y tế và hệ thống y tế từ xa 
có sẵn. Điều này cho phép các chuyên gia y tế giám sát sức khỏe của quý vị nhanh chóng và hiệu quả. 
Nếu quý vị bất kỳ tình trạng nào trong những tình trạng này và muốn tham gia một hoặc nhiều chương 
trình này, liên lạc Bộ phận Dịch vụ Hội viên của chúng tôi. 

Quý vị KHÔNG PHẢI TRẢ PHÍ.

QUẢN LÝ CHĂM SÓC TOÀN DIỆN 
CÁC CHƯƠNG TRÌNH BAO GỒM:

 • Bệnh tiểu đường 
 • Kiểm soát chứng tăng huyết áp 
 • Bệnh Suy thận Mạn tính 
 • Bệnh tiểu không tự chủ 
 • Suy tim Sung huyết (CHF) 
 • Bệnh tim mạch 
 • Chứng mất trí 

 • Phòng ngừa Rơi ngã 
 • Bệnh phổi Tắc nghẽn Mạn tính (COPD) 
 • Hỗ trợ cho các cá nhân bị trầm cảm nặng, rối 
loạn lưỡng cực, tâm thần phân liệt, và/hoặc rối 
loạn phân liệt cảm xúc

CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ CHĂM 
SÓC TOÀN DIỆN
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Quản lý bệnh tiểu đường có thể khó khăn – nhưng không phải là như vậy. Brand New Day đã 
hợp tác với BioTel Care® để cung cấp chương trình bệnh tiểu đường miễn phí cho các hội viên. 
Thông qua chương trình này, quý vị sẽ nhận được một máy đo đường huyết kết nối di động 
miễn phí và vật tư xét nghiệm. Đồng hồ của quý vị có màn hình cảm ứng màu dễ sử dụng và 
tự động gửi bài đọc của quý vị đến một cổng thông tin trực tuyến an toàn. Điều này cho phép 
quý vị và nhóm chăm sóc của quý vị kết nối để hỗ trợ quý vị đạt được các mục tiêu sức khỏe 
của mình. Một nhóm chăm sóc khách hàng tận tâm sẽ giúp quý vị thiết lập và sẵn sàng hỗ trợ. 

Vật tư của quý vị cũng sẽ được tự động 
nạp lại cho quý vị – tất cả ĐỀU MIỄN PHÍ.

Tận dụng chương trình miễn phí này để giữ sức khỏe  
tốt nhất và cảm thấy tốt nhất!

Brand New Day is an HMO SNP with a Medicare Contract. Enrollment in Brand New Day depends on contract renewal. This 
information is available in other formats, such as large print, and audio. ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios 
gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-866-255-4795 , TTY 711. CHÚ Ý:  Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn 
phí dành cho bạn.  Gọi số 1-866-255-4795, TTY 711. Member Service Representatives are available Monday – Friday, 8am – 8pm and 7 
days a week, 8am – 8pm, from October 1 – March 31.

Cellular-connected blood glucose 
monitoring system

Unlimited diabetes supplies

Automatic refills shipped right  
to your door

BG data automatically transmitted 
to secure portal

Online access to data & trends

Share your BG readings with your 
care team, family or friends

Brand New Day has partnered with BioTel Care® to offer a diabetes 
management program—at no cost to you:

A Connection You Can Count On

Introducing the BioTel Care® Connected 
Blood Glucose Monitoring System

Your meter features:
• Real-time, automatic data transmission

• Easy-to-use color touchscreen

• Personalized, interactive messaging

• BG logs, trends and summary graphs

• Anytime support to keep you on track

Enrollment is FREE! Call today at 1-866-255-4795, TTY 711

TC-R&D-ACCTM-ART-265 Rev. 0 | © 2019, BioTel Care®, a BioTelemetry company.

BIOTEL
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Giữ an toàn và cảm thấy an toàn cho dù quý vị ở đâu có thể trở nên khó khăn hơn một chút khi chúng 
ta già đi, đặc biệt là khi chúng ta đang gặp phải các vấn đề sức khỏe. Đó là lý do tại sao Brand New 
Day đã hợp tác với Aloe Care Health để cung cấp cho các hội viên của chúng tôi những gì có thể là “hệ 
thống cảnh báo y tế tiên tiến nhất thế giới” - miễn phí cho quý vị. 

MOBILE COMPANION
Được tạo ra để hoạt động cùng với ứng dụng Aloe Care Health dành cho điện thoại thông minh, 
Mobile Companion của quý vị là một thiết bị phụ kiện giúp những người trưởng thành độc lập cân 
bằng giữa tự do và an toàn, kết nối quý vị với mọi người trong Vòng kết nối Chăm sóc của quý vị - bao 
gồm bác sĩ, y tá, gia đình và bạn bè. Trên thực tế, ứng dụng cho phép quý vị thêm bao nhiêu người vào 
Vòng kết nối Chăm sóc của mình tùy thích!

HỆ THỐNG ỨNG 
CỨU CÁ NHÂN 
KHẨN CẤP (PERS)
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Phát hiện địa điểm
Mang lại sự an tâm cho người chăm sóc và cho 
phép dịch vụ chăm sóc nhanh chóng đến bất cứ 
nơi nào cần thiết. 

Phản hồi đa giác quan
Sự kết hợp giữa phản hồi về hình ảnh, âm thanh và 
rung động đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau. 

Phát hiện rơi ngã có thể đeo được
Cảm biến gia tốc bên trong có thể phát hiện rơi 
ngã và nhắc người dùng hỗ trợ. 

Phản ứng cấp cứu 24/7 
Từ đội ngũ giám sát chuyên nghiệp năm sao của 
Aloe Care Health. 

Chống nước 
Có thể đeo khi tắm nhưng không được để ngập nước. 

Bắt đầu
Liên hệ với Y tá/ Người quản lý Chăm sóc Brand New Day của quý vị hoặc Bộ phận 

Dịch vụ Hội viên để có được Mobile Companion của quý vị và bắt đầu tận hưởng sự 
bảo mật quý vị xứng đáng.

1-888-256-3227, TTY 711
Thứ Hai – Thứ Sáu, 6 giờ sáng – 6 giờ chiều và Thứ Bảy – Chủ Nhật, 7 giờ sáng – 4 giờ chiều

Khả năng tương thích công nghệ
Mobile Companion của quý vị được thiết kế 
đặc biệt để nó sẽ không ảnh hưởng đến máy 
tạo nhịp tim. 

Dễ dùng 
Nhỏ hơn thẻ tín dụng, nó có thể được đeo trên 
dây buộc hoặc cầm trên tay. 

Ứng dụng Điện thoại Thông minh
Ứng dụng di động Aloe Care Health có sẵn 
trên Google Play và Apple App Store miễn phí 
cho quý vị. Nếu quý vị đã có ứng dụng này 
trên điện thoại của mình, thì việc thêm Mobile 
Companion rất dễ dàng.

Các dịch vụ đặc biệt này được cung cấp miễn 
phí cho quý vị.

RE WARDS PLUS PROGRAM 
CHĂM SÓC BẢN THÂN CÓ THỂ ĐƯỢC THƯỞNG!  

HỆ THỐNG ỨNG CỨU CÁ 
NHÂN KHẨN CẤP (PERS)
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Quý vị đã biết dinh dưỡng hợp lý đóng một vai trò quan trọng đối với sức khỏe, sự phục hồi và sức 
khỏe toàn diện của quý vị. Nhưng lập kế hoạch và chuẩn bị những bữa ăn lành mạnh khi quý vị 
cảm thấy không khỏe là một thách thức. 

Đó là lý do tại sao Brand New Day đã hợp tác với các chuyên gia tại Healthrageous để cung cấp 
cho quý vị những Bữa ăn Đặc biệt dành riêng cho Tôi với chi phí thấp hoặc miễn phí! 

Chương trình ăn uống lành mạnh bao gồm:

Nhân viên hướng dẫn cá nhân hướng dẫn quý vị – hầu như – thông qua việc lập kế hoạch 
dinh dưỡng hàng ngày, lắng nghe ý kiến đóng góp của quý vị và giúp quý vị kiểm soát 
các tình trạng như bệnh tiểu đường, huyết áp cao và cholesterol cao.

Các bữa ăn đông lạnh được chuẩn bị đầy đủ, lành mạnh, phù hợp với các khuyến nghị về chế 
độ ăn uống của quý vị và được chuyển đến nhà của quý vị, sẵn sàng để hâm nóng và ăn.

Công nghệ đơn giản, điện tử, thời gian thực để dễ dàng theo dõi lượng đường trong máu 
và tiến trình của quý vị để đạt được các mục tiêu lành mạnh.

BỮA ĂN DÀNH 
RIÊNG CHO TÔI
BỮA ĂN VÀ TƯ VẤN 
DINH DƯỠNG



25

Mua bữa ăn
Nếu chương trình Brand New Day của quý vị không bao gồm các bữa ăn miễn phí hoặc 
quý vị đã dùng hết quyền lợi của mình, quý vị vẫn đủ điều kiện để mua tới 30 Bữa ăn 
dành riêng cho tôi mỗi năm chỉ với $8.99 cho mỗi bữa ăn (bao gồm cả giao hàng) khi 
quý vị đặt hàng tối thiểu 10 bữa ăn mỗi tuần. 

Xem các quyền lợi bữa ăn được cung cấp có thể được cung cấp với chương trình 
của quý vị:
 • Nhận 3 bữa ăn mỗi ngày trong 5 ngày, giao một lần một tuần. Không phải trả tiền và 
không mất phí nếu quý vị đủ điều kiện. Quý vị có thể sử dụng quyền lợi này 6 lần mỗi 
năm dương lịch.
 • Đối với những hội viên bị bệnh mạn tính như bệnh tiểu đường hoặc bệnh tim, quý vịcó 
thể nhận được 2 bữa ăn mỗi ngày trong 7 ngày mỗi tuần trong 12 tuần liên tiếp. Không 
phải trả tiền và không mất phí nếu quý vị đủ điều kiện. Quý vị có thể sử dụng quyền lợi 
này 1 lần mỗi năm dương lịch.
 • Đối với các thành viên đã đăng ký các 
Chương trình “Dual Access” (Medicare 
và Medi-Cal), quý vị có thể nhận được 
2 bữa ăn mỗi ngày trong 7 ngày trong 
phân phối hàng tuần một lần mỗi 
tháng trong năm dương lịch. Không 
phải trả tiền và không mất phí nếu 
quý vị đủ điều kiện.
 • Giá trị Hội viên – Nhận các bữa ăn bổ 
sung với mức giá hấp dẫn như một 
quyền lợi dành cho các hội viên đủ 
điều kiện khi quý vị đặt tối thiểu 10 
bữa ăn mỗi tuần. Kết hợp các lô hàng 
bữa ăn có thể làm giảm vận chuyển và 
giảm giá của quý vị.
 • Ưu thế dành cho Hội viên - Đặt bao nhiêu bữa ăn tùy thích với giá bán lẻ khi quý vị đặt 
tối thiểu 10 bữa ăn mỗi tuần. Tất cả các hội viên đều đủ điều kiện. Quý vị có thể sử dụng 
quyền lợi này mỗi tuần trong năm dương lịch.

BỮA ĂN DÀNH RIÊNG CHO TÔI

Hãy bắt đầu ngay hôm nay và quý vị sẽ sớm đạt được một sức khỏe tốt hơn.
Soạn từ JOIN (THAM GIA) gửi đến 88106

Truy cập bndhmo.com/eatinghealthy
Gọi cho Bộ phận Dịch vụ Hội viên Brand New Day theo số 1-866-255-4795, TTY 711

Thứ Hai - Thứ Sáu, 8 giờ sáng - 8 giờ chiều
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Chương trình Chuyển đổi Chăm sóc (TOC) nhằm mục đích hỗ trợ các hội viên chuyển đổi suôn sẻ 
và liền mạch từ cơ sở chăm sóc này sang cơ sở chăm sóc khác, chẳng hạn như nhập viện hoặc xuất 
viện, Cơ sở Điều dưỡng Chuyên môn, trung tâm phục hồi chức năng hoặc môi trường chăm sóc sức 
khỏe tại nhà. 
 
Một người đại diện của Brand New Day sẽ liên lạc với quý vị để hỗ trợ quý vị chuyển đổi trong vòng 
1 tuần, đảm bảo rằng khi quý vị sẵn sàng về nhà, quý vị đã chuẩn bị sẵn sàng. Nếu quý vị được nhận 
bất ngờ, đảm bảo rằng quý vị, người chăm sóc của quý vị hoặc người thân liên hệ với chúng tôi để 
đảm bảo quý vị được chăm sóc cần thiết trước khi về nhà.

THĂM KHÁM ĐIỀU DƯỠNG / SỨC KHỎE TẠI NHÀ
Có thể có đôi lúc bác sĩ của quý vị sẽ đề nghị y tá đến nhà quý vị và cung cấp dịch vụ chăm sóc cho 
quý vị. Khi các dịch vụ này là cần thiết, chúng tôi sẽ bảo hiểm chi phí. Y tá sẽ từ một cơ quan sức 
khỏe tại nhà được cấp phép hoặc do Brand New Day thuê.

CHƯƠNG TRÌNH 
CHUYỂN ĐỔI CHĂM 
SÓC (TOC)
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DỊCH VỤ BỆNH VIỆN
Quý vị được bảo hiểm cho các dịch vụ bệnh viện. Các dịch vụ bao gồm nhập viện nội trú, phẫu 
thuật ngoại trú, phòng cấp cứu, và bảo hiểm bệnh viện khác. Bất cứ khi nào quý vị nhập viện, điều 
quan trọng là thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ đảm bảo có bác sĩ phù hợp ở đó để chăm sóc 
cho quý vị. Chúng tôi sẽ làm việc với phòng cấp cứu và bác sĩ bệnh viện để giúp việc thăm khám 
của quý vị hiệu quả nhất có thể. 

Y tá của chúng tôi có mặt ở đây để giúp quý vị nhận được tất cả những dịch vụ quý vị cần để quý vị 
phục hồi thành công tại nhà sau khi ra viện. 

Chúng tôi sẽ làm việc với phòng cấp cứu và các bác sĩ của bệnh viện để làm cho chuyến thăm của 
quý vị hiệu quả nhất có thể. Họ sẽ đảm bảo quý vị có tất cả các cuộc hẹn theo dõi của mình và sẽ 
giúp quý vị hiểu cũng như lấy thuốc quý vị có thể cần. 

Để biết thêm thông tin về bất kỳ khoản tiền đồng trả bắt buộc nào để nhập viện, vui lòng tham 
khảo Chứng từ Bảo hiểm hoặc gọi Bộ phận Dịch vụ Hội viên.

CHĂM SÓC ĐIỀU DƯỠNG CHUYÊN MÔN
Thỉnh thoảng sau khi nhập viện, quý vị có thể cần được chăm sóc trước khi xuất viện. Nếu quý vị 
cần, quý vị sẽ được giới thiệu tạm thời đến một Cơ sở Điều dưỡng Chuyên môn (SNF) cho đến khi 
quý vị có thể về nhà.

Ba (3) ngày trước khi được gửi về nhà từ SNF, quý vị sẽ nhận được một lá thư về việc rời khỏi. Lá thư 
sẽ cho quý vị biết phải làm gì nếu quý vị chưa sẵn sàng rời khỏi cơ sở và muốn dừng việc rời khỏi. 
SNF sẽ giúp quý vị gửi đề nghị bằng fax để Medicare xem xét và ra quyết định ngay lập tức.

Nếu quý vị có toàn bộ bảo hiểm Medi-Cal (Medi-Medi), Medi-Cal sẽ trả mọi chi phí hoặc khoản đồng 
thanh toán còn lại mà Medicare không bảo hiểm. Vui lòng tham khảo Chứng từ Bảo hiểm (EOC) để 
biết chính xác bảo hiểm hoặc gọi Bộ phận Dịch vụ Hội viên.

Có thắc mắc? Cần trợ giúp? Gọi nhóm Dịch vụ Hội viên
1-866-255-4795, TTY 711  Thứ Hai - Thứ Sáu, 8 giờ sáng - 8 giờ tối và 7 ngày mỗi tuần,  

8 giờ sáng - 8 giờ tối từ ngày 1 tháng 10 - ngày 31 tháng 3
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TÙY CHỌN 1

ĐÓ LÀ LỰA CHỌN CỦA QUÝ V Ị ! 
CHĂM SÓC RĂNG MIỆNG BẰNG CÁCH CHỌN MỘT 
TRONG 2 NHÓM NHA KHOA CỦA CHÚNG TÔI:

DeltaCare DHMO
Dừng sâu răng trước khi nó bắt đầu. Khi quý vị đến nha sĩ để làm sạch và kiểm tra thường xuyên 
(được bảo hiểm với chi phí thấp hoặc miễn phí theo chương trình nha khoa của quý vị), quý vị sẽ 
giảm nguy cơ sâu răng và giúp xác định các vấn đề trước khi chúng bị đau và tốn kém.

DeltaCare DHMO là gì?
DeltaCare DHMO là một sản phẩm trong mạng lưới khép kín có tiền đồng trả được quy định, không 
khấu trừ hàng năm và không tối đa cho các quyền lợi được bảo hiểm. Hội viên sẽ nhận được một tập 
sách của chương trình từ DeltaCare DHMO với tiền đồng trả được xác định cho các dịch vụ được bảo 
hiểm. Hội viên phải chọn một nha sĩ chăm sóc chính trong mạng lưới DeltaCare DHMO để được điều 
trị, như trong một HMO truyền thống. 

Cách liên lạc DeltaCare DHMO?

GỌI 
1-844-282-7638, TTY 1-877-855-8039

GIỜ
Thứ Hai - Chủ Nhật, 8 giờ sáng - 8 giờ tối (Ngày 1 tháng 10 - ngày 31 tháng 3)
Thứ Hai -Thứ Sáu, 8 giờ sáng - 8 giờ tối (Ngày 1 tháng 4 - ngày 30 tháng 9)

TRANG WEB 
Medicare: www1.deltadentalins.com/brand-new-day-medicare
Medi-Medi: www1.deltadentalins.com/brand-new-day-medi-cal-medicare

Mỗi hội viên phải đến nha sĩ DeltaCare DHMO được chỉ định của mình để nhận các 
dịch vụ được bảo hiểm, ngoại trừ các dịch vụ được cung cấp bởi một bác sĩ chuyên khoa 
được ủy quyền trước bằng văn bản của DeltaCare DHMO hoặc cho các dịch vụ cấp cứu 
như được cung cấp trong Dịch vụ Cấp cứu. Bất kỳ điều trị khác không được bảo hiểm theo 
chương trình này.
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Cách liên lạc  
Western Dental?

GỌI
1-855-203-5900, TTY 711 

GIỜ
Thứ Hai - Thứ Sáu, 8 giờ sáng - 
5 giờ chiều

TRANG WEB
westerndental.com

Quyền lợi nha khoa di động mang đến cho quý vị trong Brand New Day!
Chúng tôi mang đến dịch vụ nha khoa phòng ngừa cho quý vị. Nếu quý vị nhận được các dịch vụ chăm sóc 
dài hạn và đã đăng ký vào một trong các Select Plan¹, hãy gọi số điện thoại miễn phí bên dưới để sắp xếp 
cuộc hẹn của quý vị.

GỌI
1-657-400-1900 Số máy lẻ 4017, TTY 711

GIỜ
Thứ Hai - Thứ Sáu, 8 giờ sáng - 5 giờ chiều

TÙY CHỌN 2

CHỈ CÓ SELECT PLANS 3

•  Bảo hiểm nha khoa toàn diện

•   Các trung tâm Western Dental mở cửa vào 
buổi tối và Thứ Bảy

•   Truy cập mở để đến bất kỳ địa điểm 
Western Dental nào

•    Nếu quý vị có cả Medicare và Medi-Cal, 
nhóm chuyên gia của quý vị sẽ lập hóa 
đơn bảo hiểm Denti-Cal của quý vị

Tìm kiếm Trung tâm Western Dental gần 
nhất: westerndental.com

Western Dental

JANE DOE
2020-01-01

039A

¹Các dịch vụ nha khoa di động dành cho các hội viên đã ghi danh vào Brand New Day Select Care I Plan 
(HMO I-SNP) 42, Brand New Day Select Choice I Plan (HMO I-SNP) 44, Brand New Day Select Care II Plan 
(HMO I-SNP) 43, và Brand New Day Select Choice II Plan (HMO I-SNP) 45.
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Tầm nhìn rực rỡ và lối sống lành mạnh… 
dễ dàng như 1, 2, 3! 

Chương trình nhãn khoa của quý vị cung cấp khám thị lực miễn phí cùng với sàng lọc 
võng mạc miễn phí hàng năm. Quyền lợi nhãn khoa cũng bao gồm một gọng kính mới 
với tròng kính tiêu chuẩn hoặc tròng kính thẩm mỹ.¹  

Lấy hẹnChọn một nhà cung 
cấp chăm sóc nhãn 

khoa

Cho nhà cung cấp biết bảo 
hiểm của quý vị là bảo hiểm với 

EyeMed®

1 2 3

DỊCH VỤ  
NHÃN KHOA
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Quý vị đang sử dụng mạng lưới EyeMed’s Insight, vì vậy quý vị có nhiều lựa chọn—rất nhiều 
trong số đó. Dù là bác sĩ nhãn khoa độc lập, nhà bán lẻ nổi tiếng hoặc tùy chọn trực tuyến, quý vị 
sẽ nhận được công nghệ thị lực tiên tiến mới nhất để xem ngay cả những vấn đề về thị lực nhỏ 
nhất. Mạng lưới EyeMed có hơn 12,000 điểm truy cập trong mạng lưới trong khu vực dịch vụ của 
Brand New Day để lựa chọn bao gồm các chuỗi bán lẻ phổ biến sau:

Quý vị có thể sử dụng một nhà cung cấp cho cả hoạt động khám và kính mắt của mình 
HOẶC quý vị có thể nhận được khám từ một nhà cung cấp và vật liệu của quý vị từ một 
nhà cung cấp khác. Lựa chọn là của quý vị!

GỌI
1-800-511-1486, TTY 1-844-230-6498

GIỜ
Thứ Hai - Thứ Bảy, 5 giờ sáng - 8 giờ tối và Chủ Nhật 8 giờ sáng - 5 giờ chiều 

TRANG WEB
member.eyemedvisioncare.com/brandnewday

¹Quý vị được giảm thêm về sắc độ, lớp phủ và các khoản phí bổ sung khác cho các tròng 
kính tiêu chuẩn. Giảm 40% cho các cặp kính bổ sung, giảm 20% cho bất kỳ số dư nào còn 
lại so với trợ cấp gọng kính, giảm 15% cho bất kỳ số dư nào so với trợ cấp kính áp tròng 
thông thường và giảm 20% cho bất kỳ mặt hàng nào không nằm trong quyền lợi. Không 
áp dụng tại các địa điểm kho hoặc bán buôn.

DỊCH VỤ NHÃN KHOA
TIẾP THEO

Các hội viên cũng có thể sử dụng quyền lợi của 
mình trực tuyến tại: 

 • lenscrafters.com
 • targetoptical.com
 • ray-ban.com

 • glasses.com
 • contactsdirect.com
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Brand New Day ký hợp đồng với American Specialty Health Plans of California, Inc. (ASH Plans) để 
cung cấp cho quý vị dịch vụ Châm cứu và Nắn bóp cột sống.1 

Để tìm bác sĩ châm cứu hoặc bác sĩ nắn bóp cột sống tại khu vực của quý vị, vui lòng gọi ASH 
theo số 1-800-678-9133, TTY 1-800-735-2922, Thứ Hai-Thứ Sáu, 5 giờ sáng - 8 giờ tối hoặc 
truy cập trực tuyến ashlink.com/ash/brandnewday. Khi đi đến cuộc hẹn của quý vị, xuất trình 
Thẻ ID Brand New Day để xác thực ghi danh của quý vị với chúng tôi.

CHÂM CỨU
& NẮN BÓP CỘT SỐNG

1Quyền lợi châm cứu và Dịch vụ Nắn bóp Cột sống không được bảo hiểm cho các chương trình sau: Brand New Day 
Bridges Choice Plan (HMO C-SNP) 29, Brand New Day Bridges Care Plan (HMO C-SNP) 28, Brand New Day Select Care 
II Plan (HMO I-SNP) 43, Brand New Day Select Choice II Plan (HMO I-SNP) 45, Brand New Day Select Care I Plan (HMO 
I-SNP) 42, và Brand New Day Select Choice I Plan (HMO I-SNP) 44. American Specialty Health và logo là các thương 
hiệu của American Specialty Health Incorporated (ASH) và được sử dụng với sự cho phép ở đây.

Có thắc mắc? Cần trợ giúp? Gọi nhóm Dịch vụ Hội viên
1-866-255-4795, TTY 711  Thứ Hai - Thứ Sáu, 8 giờ sáng - 8 giờ tối và 7 ngày mỗi tuần,  

8 giờ sáng - 8 giờ tối từ ngày 1 tháng 10 - ngày 31 tháng 3
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Khi quý vị già đi thì giảm thính lực có thể tách biệt chúng ta khỏi xã hội với những người chúng ta yêu 
thương. Thính lực tốt quan trọng với sức khỏe của quý vị. Brand New Day cộng tác với TruHearing để 
mang quyền lợi máy trợ thính cho quý vị.1 Với quyền lợi này quý vị nhận ba (3) lần thăm khám theo 
dõi cho phụ kiện và điều chỉnh mỗi năm. Kiểm tra Chứng từ Bảo hiểm để biết chi tiết. 

GIẢI THÍCH BẢO HIỂM MÁY TRỢ THÍNH

TruHearing Advanced  • 32 kênh
 • 6 chương trình
 •  Đầy đủ các kiểu dáng và màu sắc
 • Tính năng nâng cao 

TruHearing Premium  • 48 kênh
 • 6 chương trình
 • Đầy đủ các kiểu dáng và màu sắc
 • Tính năng cao cấp

Khám thính giác định kỳ  • 1 lần/năm dương lịch

1Quyền lợi này không được bảo hiểm cho các chương trình sau: Brand New Day Part B 
Savings Plan (HMO) 49, Brand New Day Harmony Care Plan (HMO C-SNP) 32 và Brand New Day 
Harmony Choice Plan (HMO C-SNP) 20.

MÁY TRỢ 
THÍNH
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Quyền lợi Thính lực Toàn diện 
TruHearing Bao gồm

CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN 

•  Tận hưởng âm thanh tự 
nhiên như thật trong 
hầu hết mọi tình huống 
nghe

•  Nghe rõ lời nói, ngay cả 
trong môi trường ồn ào

•   Truyền trực tiếp âm 
thanh và cuộc gọi điện 
thoại đến tai quý vị từ 
điện thoại thông minh2

CHĂM SÓC CÁ NHÂN 

•    Hướng dẫn và trợ giúp 
từ chuyên gia tư vấn 
thính giác TruHearing

•    Chăm sóc tại địa 
phương, chuyên nghiệp 
từ một nhà cung cấp 
được công nhận trong 
khu vực của quý vị

•    Một lần thăm khám 
thính giác cộng với ba 
(3) lần tái khám để điều 
chỉnh và điều chỉnh3

•  $0 tiền đồng trả để 
khám thính giác định kỳ

TRỢ GIÚP THEO CÁCH 
CỦA QUÝ VỊ 

•   Mua hàng miễn phí với 
bản dùng thử 60 ngày 
và bảo hành 3 năm

•  80 pin miễn phí cho mỗi 
máy đi kèm với các loại   
không sạc được

•    Hướng dẫn giúp quý vị 
thích nghi với máy trợ 
thính mới 

Lật trang để xem cách LÊN LỊCH CUỘC HẸN với TRUHEARING!

MÁY TRỢ THÍNH 
TIẾP THEO
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2Máy trợ thính TruHearing kết nối trực tiếp với các thiết bị iPhone, 
iPad®, và iPod® Touch. Kết nối cũng có sẵn cho nhiều điện thoại 
Android có sử dụng phụ kiện. Truyền trực tuyến TV khả dụng qua hầu 
hết các TV khi sử dụng phụ kiện.

3 Ba (3) lần tái khám phải được sử dụng trong vòng một năm sau ngày 
mua ban đầu. Sửa chữa và thay thế máy trợ thính phải chịu phí của 
nhà cung cấp và nhà sản xuất. Đối với các câu hỏi liên quan đến phí, 
liên hệ với dịch vụ khách hàng của TruHearing.

 
Vui lòng liên lạc TruHearing để sắp xếp cuộc hẹn lần đầu của quý vị 
và bắt đầu hành trình để có thính lực tốt hơn. Gọi 1-866-202-1182, 
TTY 711 Thứ Hai-Thứ Sáu, 8 giờ sáng - 8 giờ tối hoặc truy cập 
truhearing.com.

Cách nhận máy trợ thính

Gọi TruHearing theo số 1-866-202-1182, TTY 711.

Chuyên gia tư vấn thính giác TruHearing sẽ xác minh phạm vi bảo hiểm của 
quý vị và giúp quý vị thiết lập kiểm tra thính giác với chuyên gia thính học 
hoặc chuyên gia về thiết bị trợ thính trong khu vực của quý vị.

 Nếu phát hiện mất thính giác, chuyên gia thính học hoặc chuyên gia về 
thiết bị trợ thính của quý vị sẽ giúp quý vị chọn máy trợ thính phù hợp và 
đặt mua chúng thông qua TruHearing.

 Khi máy trợ thính đến, quý vị sẽ quay trở lại để lắp chúng và lập trình bởi 
chuyên gia thính học hoặc chuyên gia về thiết bị trợ thính của quý vị.

1

2

3

4

MÁY TRỢ THÍNH 
TIẾP THEO
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Với SilverSneakers®, Quý vị Tự do Di chuyển
SilverSneakers® không chỉ là một chương trình thể dục thẩm mỹ. Đây là cơ hội để cải thiện sức khỏe của 
quý vị, tạo sự tự tin và kết nối với cộng đồng của quý vị. Và, nó được bao gồm trong hầu hết các chương 
trình Brand New Day¹ mà không phải trả thêm phí. Cho dù quý vị chơi quần vợt, bơi lội, nâng tạ, đến 
phòng tập thể dục hay tham gia các lớp học trực tiếp tại nhà, SilverSneakers luôn sẵn sàng hỗ trợ quý vị. 
Vận động và tập thể dục là điều cần thiết cho sức khỏe của quý vị và SilverSneakers hỗ trợ quý vị theo 
bất kỳ cách nào quý vị quyết định di chuyển:

Ở nhà hoặc khi đang di chuyển
 •  Các lớp thể dục SilverSneakers On-Demand™ hoạt động 24/7
 •   Các lớp học trực tuyến SilverSneakers Live và hội thảo suốt cả tuần
 •   Ứng dụng di động SilverSneakers GO™ với các kế hoạch tập luyện có thể điều chỉnh và hơn 

thế nữa
 •   Các lớp SilverSneakers FLEX®, nhóm đi bộ và hội thảo tại công viên, trung tâm cộng đồng 

và hơn thế nữa

Tại các địa điểm tập thể dục tham gia
 •   Hàng nghìn địa điểm tham gia1 với nhiều tiện ích khác nhau
 •   Khả năng ghi danh tại nhiều địa điểm bất kỳ lúc nào
 •   Các lớp SilverSneakers2 được thiết kế cho tất cả cấp độ luyện tập và do huấn luyện viên 

được đào tạo về thể hình cao cấp hướng dẫn

Trong cộng đồng của quý vị
 •   Các hoạt động nhóm và lớp học2 được cung cấp bên ngoài phòng tập
 •   Các sự kiện bao gồm bữa ăn chung, lễ kỷ niệm và các hoạt động xã hội

TƯ CÁCH HỘI V IÊN THỂ DỤC
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Bắt đầu với 4 bước đơn giản

 Truy cập SilverSneakers.com/StartHere để tạo một tài khoản trực tuyến.

 Đăng nhập để xem số ID hội viên của quý vị và đưa nó đến một địa điểm tham gia.

 Quý vị cũng có thể tận hưởng các bài tập ảo trực tuyến thông qua tài khoản mới của mình.

 Bắt đầu một thói quen lành mạnh với sự hỗ trợ quý vị cần!

Luôn nói chuyện với bác sĩ của quý vị trước khi bắt đầu bất kỳ 
chương trình tập thể dục.

Quý vị có thắc mắc? Truy cập SilverSneakers.com hoặc gọi  
1-888-423-4632, TTY 711 Thứ Hai - Thứ Sáu, 5 giờ sáng - 5 giờ tối.

Các địa điểm tham gia (“PL”) không được sở hữu hoặc vận hành bởi Tivity Health, Inc. hoặc các công ty 
liên kết. Sử dụng các cơ sở và tiện nghi của PL bị giới hạn theo các điều khoản và điều kiện về tư cách hội 
viên cơ bản của PL. Cơ sở và tiện nghi khác nhau tùy theo PL.

2Tư cách hội viên bao gồm các lớp thể dục nhóm do người hướng dẫn của SilverSneakers hướng dẫn. 
Một số địa điểm cung cấp các lớp học bổ sung cho hội viên. Các lớp học khác nhau tùy theo vị trí.

SilverSneakers, SilverSneakers FLEX, và loại logo giày SilverSneakers là các thương hiệu đã đăng ký của Tivity Health, Inc. SilverSneakers On-Demand và  
SilverSneakers GO là các thương hiệu của Tivity Health, Inc. © 2020 Tivity Health, Inc. Bảo lưu mọi quyền. HTA498_0720

1

2

3

4

TƯ CÁCH HỘI V IÊN THỂ DỤC
TIẾP THEO
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Nhiều Chương trình Quyền lợi Brand New Day bao gồm một lần thư vấn trực tiếp với chuyên 
gia thể dục để phát triển kế hoạch tập thể dục cho quý vị.

Để biết thêm thông tin về lên lịch Tư vấn tập thể dục, vui lòng nói chuyện với Y 
tá/Người Quản lý Chăm sóc Sức khỏe hoặc gọi Bộ phận Dịch vụ Hội viên theo 
số 1-866-255-4795, TTY 711.

TƯ VẤN TẬP 
THỂ DỤC 

Có thắc mắc? Cần trợ giúp? Gọi nhóm Dịch vụ Hội viên
1-866-255-4795, TTY 711 Thứ Hai - Thứ Sáu, 8 giờ sáng - 8 giờ tối và 7 ngày mỗi tuần,  

8 giờ sáng - 8 giờ tối từ ngày 1 tháng 10 - ngày 31 tháng 3
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Brand New Day có danh sách đầy đủ các thuốc được bảo hiểm. Dựa trên loại 
thuốc quý vị cần, quý vị có thể phải trả đồng thanh toán. Mặt khác, một số thuốc 
cụ thể không có tiền đồng trả. Nếu quý vị có bảo hiểm Medi-Cal toàn diện, Tiểu 
bang California sẽ thanh toán mọi khoản phí bảo hiểm phải trả ở Phần D, và hầu 
hết đồng thanh toán phải trả cho thuốc theo toa: 
  

BẬC THUỐC THEO TOA PHẦN D 
VỚI BẢO HIỂM MEDI-CAL TOÀN BỘ*

Bậc 1 $0 Bậc 4 $4.00

Bậc 2 $1.35 Bậc 5 $4.00

Bậc 3 $4.00 Bậc 6 $0

*Tùy thuộc vào điều kiện tham gia Medi-Cal của quý vị (toàn bộ hay từng phần), khoản 
chia sẻ chi phí thuốc theo toa có thể thay đổi. Trợ cấp Thu nhập Thấp (LIS) Cấp 2 được 
liệt kê ở trên (các cá nhân có thu nhập bằng hoặc dưới 100% Mức Nghèo Liên bang với 
bảo hiểm Medi-Cal hoàn toàn). 

Tiết kiệm Tiền Thuốc theo toa!

Brand New Day’s Medimpact Direct (thuốc theo toa qua thư) là các tùy chọn 
được cung cấp cho quý vị như một cách thuận tiện để tiết kiệm tiền thuốc theo 
toa. Bậc 1, 2 , 3, 4 và 6! Trả tiền 2 tháng của một toa thuốc 100 ngày và nhận được 
tháng thứ ba mà không mất thêm chi phí. Điều này áp dụng cho các hội viên khi 
họ sử dụng Đặt mua thuốc qua bưu điện để mua đơn thuốc 100 ngày, Bậc 1, 2, 3, 
4 và 6 của họ. Dễ dàng tiết kiệm tiền thuốc theo toa với Medimpact Direct!

BẢO HIỂM 
THUỐC THEO TOA
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Chào mừng đến với Sự thuận 
tiện! 

DỄ DÀNG. THUẬN TIỆN. GIAO THUỐC 
TÙY CHỈNH.*

Quý vị có thể có đơn thuốc theo toa gửi ngay 
tận cửa nhà quý vị! Không còn phải chờ xếp 
hàng hoặc lái xe khắp thành phố. Quý vị có 
thể nhận lượng cấp tối đa 100 ngày cho đơn 
thuốc của mình với một khoản thanh toán 
đơn giản.

Nhận Đơn thuốc của Quý vị Dễ 
dàng hơn bao giờ hết. 
Medimpact Direct, LLC, cung cấp dịch vụ 
giao hàng tùy chỉnh cho thuốc duy trì của 
quý vị loại quý vị thường dùng cho các tình 
trạng mạn tính hoặc lâu dài. Tùy chọn giao 
hàng mới này cho phép quý vị linh hoạt 
trong thanh toán, cách đặt thuốc, và nơi 
giao hàng. Nếu quý vị có thắc mắc, vui lòng 
liên lạc Medimpact Direct.

LẤY ĐƠN THUỐC 
CỦA QUÝ VỊ 
THÔNG QUA 
BƯU ĐIỆN 

*Quyền lợi Phần D này không được bảo hiểm cho các chương trình sau: Brand New Day Valor Care Plan 
(HMO) 48.
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TỪ BÁC SĨ CỦA QUÝ VỊ
Yêu cầu bác sĩ gửi đơn thuốc qua phương thức điện tử đến MedImpact Direct 
hoặc fax cho chúng tôi theo số: 1-888-783-1773. Nhân viên nhà thuốc của 
chúng tôi sẽ gọi cho quý vị để được quý vị chấp thuận trước khi chúng tôi xử 
lý bất kỳ đơn thuốc nào bác sĩ gửi cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ không chuyển 
các đơn thuốc này cho đến khi quý vị xác nhận đơn thuốc.  

GỬI ĐƠN THUỐC CỦA QUÝ VỊ QUA THƯ
Tải xuống và hoàn thành mẫu đơn đặt hàng tại medimpactdirect.com. Gửi 
mẫu đơn đặt hàng cho chúng tôi cùng với đơn thuốc trên giấy và thanh toán 
của quý vị. Sau khi chúng tôi nhận được đơn đặt hàng của quý vị, quý vị có thể 
đăng ký trực tuyến để đặt hàng mua tiếp thuốc và tùy chỉnh hình thức giao 
hàng cho các đơn hàng sau này.

GỌI ĐỂ MUA ĐƠN THUỐC CỦA QUÝ VỊ
Gọi cho Medimpact Direct để mua đơn thuốc theo số 1-855-873-8739, 
TTY 711. Nhân viên nhà thuốc của chúng tôi sẽ chuyển ngay đơn thuốc cho 
chúng tôi.

Bắt đầu
Quý vị sẽ cần đơn thuốc với lượng cấp 100 ngày cho lần đặt hàng đầu tiên dành riêng cho quý vị. 
Nếu quý vị chọn chuyển đơn hàng qua hình thức chuyển thông thường, quý vị sẽ nhận được đơn 
thuốc trong vòng (10) ngày làm việc kể từ ngày chúng tôi nhận được đơn hàng của quý vị.

Quý vị có 3 Tùy chọn Bắt đầu Đơn thuốc với Chúng tôi: 

LẤY ĐƠN THUỐC CỦA QUÝ V Ị 
THÔNG QUA BƯU ĐIỆN
TIẾP THEO

1

2

3
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Dễ dàng đặt mua các mục OTC 
Quyền lợi này cho phép quý vị nhận các sản phẩm OTC quý vị có thể cần. Đảm bảo sử dụng số tiền 
quyền lợi trước khi hết mỗi kỳ quyền lợi. Chỉ cần đặt qua mạng, gửi mẫu đã hoàn thành, hoặc gọi 
1-877-280-6207, TTY 711. Đơn đặt hàng của quý vị sẽ được chuyển trực tiếp đến nhà quý vị. 

ĐẶT HÀNG TRỰC TUYẾN
Quý vị có thể đặt đơn đặt hàng trực tuyến sử dụng trang mạng Brand New Day OTC của 
quý vị tại NationsOTC.com/BND. Nhớ lưu ID Hội viên, tên đăng nhập và mật khẩu để 
đặt hàng lại trong kỳ quyền lợi kế tiếp của quý vị. 

ĐẶT HÀNG QUA THƯ
Quý vị có thể đặt hàng qua thư theo mẫu đặt hàng kèm theo danh mục của quý vị. 
Nếu sắp đến cuối kỳ quyền lợi và quý vị không nghĩ rằng mẫu đặt hàng của mình sẽ 
được nhận đúng thời gian, quý vị có thể đặt hàng trực tuyến gọi để đặt hàng. Quý vị 
cũng có thể xem bản sao Danh mục OTC, bằng cách truy cập NationsOTC.com/BND.

Gửi mẫu đơn đặt hàng đã điền của quý vị đến:
NationsOTC 
1801 NW 66th Avenue, Suite 100 
Plantation, FL 33313

ĐẶT HÀNG QUA ĐIỆN THOẠI
Nếu quý vị có câu hỏi hay muốn đặt đơn đặt hàng qua điện thoại, 
Ban Bảo vệ Quyền lợi về OTC làm việc 24/7/365 theo số 1-877-280-6207, TTY 711.

CÁC MỤC MUA KHÔNG 
CẦN TOA (OTC )  ĐƯỢC 
GIAO TẬN NHÀ QUÝ V Ị 



43

•  Để giao hàng, vui lòng chờ 2 ngày làm việc kể 
từ khi quý vị đặt hàng. 

• Bất kỳ quyền lợi không dùng hết nào đều 
không được chuyển sang năm tiếp. 

• Tổng số đơn đặt hàng của quý vị không được 
vượt quá số tiền quyền lợi của mình. Trừ khi 
chương trình yêu cầu khác, các hội viên có thể 
tự bỏ tiền túi nếu tổng đơn hàng vượt quá số 
tiền quyền lợi của họ.

• Tổng số đơn đặt hàng của quý vị sẽ được áp 
dụng cho kỳ quyền lợi đơn đặt hàng được đặt. 

• Sản phẩm OTC chỉ dành cho hội viên để hỗ trợ 
nhu cầu sức khỏe hoặc y tế. 

• Brand New Day nghiêm cấm sử dụng quyền 
lợi này để đặt các sản phẩm OTC cho các thành 
viên gia đình hoặc bạn bè. 

• Do tính chất cá nhân của các sản phẩm này, 
không chấp nhận đổi trả. 

• Các sản phẩm trong danh mục OTC có thể thay 
đổi xuyên suốt năm. Để xem danh sách cập 
nhật nhất các sản phẩm OTC có sẵn, truy cập 
NationsOTC.com/BND. 

• Các hạng mục OTC chỉ được giao đến tận nhà. 
Sản phẩm không được mua tại nhà thuốc bán 

lẻ địa phương hoặc qua bất kỳ nguồn nào khác 
ngoài các kênh quyền lợi về sản phẩm OTC của 
Brand New Day được liệt kê ở trang trước.

• Nếu quý vị hủy ghi danh khỏi Brand New Day, 
quyền lợi OTC của quý vị sẽ được hủy tự động.

• Thông tin này được cung cấp miễn phí bằng 
những ngôn ngữ khác. Vui lòng gọi với Bộ phận 
Dịch vụ Hội viên của chúng tôi theo số 1-877-
280-6207, TTY 711, 24/7/365.

• Thông tin này được cung cấp ở các dạng khác 
như chữ in lớn và âm thanh.

• Thông tin sức khỏe được cung cấp trong danh 
mục này mang tính chung chung và không 
phải là tư vấn y tế hoặc thay thế cho dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp.

• Tất cả các tên sản phẩm và công ty đều là thương 
hiệuTM hoặc thương hiệu đã đăng ký® của các chủ 
sở hữu tương ứng. Việc họ sử dụng không ngụ ý 
bất kỳ liên kết hoặc chứng thực nào của họ.

CÁC MỤC MUA KHÔNG CẦN 
TOA(OTC )  ĐƯỢC GIAO TẬN 
NHÀ QUÝ V Ị
TIẾP THEO

Hướng dẫn Đặt hàng
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Thuốc gốc với Thuốc chính hiệu 

Thuốc gốc có thành phần tương tự như thuốc chính hiệu, nhưng bạn không phải trả tiền cho 

“thương hiệu.” Luôn hỏi nhà thuốc mua thuốc gốc thay vì thuốc chính hiệu.

Trợ giúp Bổ sung từ Medicare 

Quý vị có thể đủ tiêu chuẩn nhận Trợ cấp Đặc biệt để được giúp thanh toán thuốc kê đơn. Nếu quý 

vị không đủ điều kiện nhận Medi-Cal nhưng quý vị có thu nhập giới hạn, quý vị có thể nộp đơn xin 

Trợ cấp Đặc biệt từ Medicare. Quý vị cũng có thể gọi Sở An sinh Xã hội theo số 1-800-772-1213, 

TTY 1-800-325-0778 hoặc nộp đơn trực tuyến www.ssa.gov/prescriptionhelp. Nếu quý vị đủ điện 

kiện, Medicare sẽ thanh toán tất cả hoặc một phần Phí bảo hiểm Phần D* của quý vị và quý vị sẽ có 

tiền đồng trả thấp hơn tại nhà thuốc.

CÁC CÁCH KHÁC ĐỂ 
T IẾ T  K IỆM T H U Ố C  T H E O 
TOA  C ỦA  Q U Ý  V Ị

Có thắc mắc? Cần trợ giúp? Gọi nhóm Dịch vụ Hội viên
1-866-255-4795, TTY 711  Thứ Hai - Thứ Sáu, 8 giờ sáng - 8 giờ tối và 7 ngày mỗi tuần,  

8 giờ sáng - 8 giờ tối từ ngày 1 tháng 10 - ngày 31 tháng 3

*Quyền lợi châm cứu không được bảo hiểm cho các chương trình sau: Brand New Day Valor Care Plan (HMO) 48.
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Lọ Thông tin Cứu sống Khẩn cấp là 

thông tin cứu sống cho tình trạng cấp 

cứu. Bộ công cụ này cho phép nhân 

viên y tế cấp cứu nhanh chóng tìm 

thông tin hữu ích về tiền sử bệnh của 

quý vị trong thời gian khủng hoảng. 

Điều quan trọng là quý vị luôn duy trì 

thông tin này cập nhật, chính xác và 

được đặt ở vị trí nổi bật trên tủ lạnh của 

quý vị. Để có được một Lọ Thông tin 

Cấp cứu Khẩn cấp, nói chuyện với Y tá/

Người Quản lý Chăm sóc Brand New 

Day của quý vị hoặc gọi cho Bộ phận 

Dịch vụ Hội viên Brand New Day theo 

số 1-866-255-4795, TTY 711.

 
  

LỌ  T H Ô N G  T I N  C Ứ U  S Ố N G  K H Ẩ N 
C Ấ P  C H Ư Ơ N G  T R Ì N H
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Nếu quý vị có cả bảo hiểm Medicare lẫn Medi-Cal, quý vị sẽ được hưởng các quyền lợi bổ sung do 
Tiểu bang California chi trả. Đây là một số mô tảvề các quyền lợi đó: 

THUỐC KHÔNG CẦN TOA (OTC): Medi-Cal bao trả một số Thuốc không cần toa thường gặp như 
aspirin. Nếu bác sĩ của quý vị kê đơn các thuốc này có thể được Medi-Cal chi trả. Các thuốc này không 
được chương trình Medicare Phần D bảo hiểm. Brand New Day sẽ bảo hiểm cho các loại thuốc OTC của 
quý vị như là một phần của Quyền lợi Bổ sung của quý vị.

VẬT DỤNG CHO CHỨNG TIỂU KHÔNG TỰ CHỦ: Brand New Day bảo hiểm các vật tư cho bệnh khoogn tự 
chủ của quý vị như tã lót như là một phần của Quyền lợi Bổ sung của quý vị. Nếu quý vị có bảo hiểm Medi-
Cal, bác sĩ của quý vị có thể cung cấp cho quý vị thuốc theo toa để nhận các vật tư này. Sau khi nhận thuốc 
theo toa, nhà cung cấp của quý vị sẽ điền vào đơn và lập hóa đơn cho Medi-Cal. Nếu quý vị có bất kỳ vất đề 
nào khi nhận vật tư cho chứng tiểu không tự chủ, vui lòng gọi cho chúng tôi tại Brand New Day.

MÁY TRỢ THÍNH: Đối với các chương trình được lựa chọn, bảo hiểm Medi-Cal của quý vị sẽ thanh toán 
cho Máy trợ thính tối đa $1,510 nếu quý vị đáp ứng các tiêu chí nhận máy trợ thính. Brand New Day sẽ 
bảo hiểm máy trợ thính của quý vị như là một phần của Quyền lợi Bổ sung của quý vị.

DỊCH VỤ DÀNH CHO NGƯỜI LỚN TẠI CỘNG ĐỒNG: CBAS là một chương trình cung cấp các dịch vụ 
cụ thể cho hội viên có Medi-Cal. Trong khi nhận được những dịch vụ này, Y tá/Người quản lý Chăm sóc 
Brand New Day hoặc Nhà cung cấp Chăm sóc Chính (PCP) của quý vị có thể hỗ trợ quý vị. Một số dịch 
vụ của chúng tôi bao gồm dịch vụ xã hội, liệu pháp, chăm sóc cá nhân, bữa ăn, vận chuyển và Chăm sóc 
Điều dưỡng Chuyên môn. Điều này cũng cung cấp đào tạo và hỗ trợ cho những gia đình và/hoặc người 
chăm sóc.

NGUỒN LỰC BỔ SUNG CỦA TIỂU BANG: Để có các nguồn lực bổ sung của tiểu bang, liên lạc 
Phòng Dịch vụ Xã hội California (California Department of Social Services, CDSS) theo số  
http://cdss.ca.gov/Contact-Us.
 
  

MEDICARE -  MEDI- CAL 
BẢO HIỂM (MEDI-MEDI )
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Dịch vụ Hỗ trợ tại Nhà (IHSS)
Chương trình IHSS dành cho người có Medi-Cal. IHSS trợ giúp thanh toán cho các dịch vụ được cung 
cấp cho người có thu nhập thấp, mù hoặc khuyết tật. Chương trình này cũng phù hợp cho trẻ. Nó được 
coi là phương án thay thế chăm sóc ngoài nhà, như nhà điều dưỡng, cơ sở chăm sóc và ăn ở. Các dịch 
vụ được cung cấp trong chương trình bao gồm đưa đi khám bệnh và giám sát bảo vệ cho người thiểu 
năng trí tuệ. Các dịch vụ được phép thông qua IHSS bao gồm:  

Chương trình Dịch vụ Người Cao niên Đa Mục đích (MSSP)
Chương trình này cung cấp các Dịch vụ Tại nhà và tại Cộng đồng (HCBS) cho những hội viên đủ điều 
kiện Medi-Cal từ 65 tuổi trở lên và bị khuyết tật. Đây là một lựa chọn thay thế cho cơ sở điều dưỡng. 
Khước từ MSSP cho phép các cá nhân vẫn an toàn trong nhà của mình.

• Quản lý Trường hợp 
• Dịch vụ Chăm sóc Cá nhân 
•  Chăm sóc Nghỉ ngơi (trong nhà hoặc ngoài nhà) 
• Giám sát Bảo vệ 
•  Thích nghi với Môi trường Xung quanh 
• Hỗ trợ Nhà ở / Sửa chữa 
• Nhà ở Nhỏ, v.v. 
• Vận chuyển 
• Dịch vụ Việc vặt 
•  Hệ thống Đáp ứng Khẩn cấp Cá nhân (PERS) / 

Thiết bị Giao tiếp

•  Chăm sóc Ban ngày cho Người lớn/ 
Trung tâm Hỗ trợ/ Chăm sóc sức khỏe 

•  Dịch vụ Bữa ăn - Tụ tập /  
Giao tận nhà 

•  Tái bảo hiểm Xã hội /  
Tư vấn Trị liệu 

• Quản lý Tiền bạc 
• Dịch vụ Giao tiếp 
• Biên dịch / Phiên dịch

Chăm sóc Dài hạn 
Nếu quý vị đáp ứng được các tiêu chí y tế để nhận dịch vụ Chăm sóc Dài hạn tại nhà dưỡng lão, 
Medi-Cal của quý vị sẽ bảo hiểm cho những chi phí này. Nếu cần, một trong những y tá tại Brand 
New Day sẽ hỗ trợ quý vị nhận quyền lợi này.

• Vệ sinh nhà cửa 

• Chuẩn bị bữa ăn 

• Giặt giũ  

• Mua thức ăn và đồ dùng 

•  Các dịch vụ chăm sóc cá nhân (như chăm 
sóc tiểu tiện và đại tiện không kiểm soát 
được, tắm rửa, chuẩn bị tươm tất) 

M E D I C A R E  -  M E D I - C A L 
B Ả O  H I Ể M  ( M E D I - M E D I )  
TIẾP THEO
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QUYỀN KHIẾU NẠI 
CỦA QUÝ V Ị

Quý vị có quyền gửi đơn khiếu nại về chất lượng chăm sóc quý vị nhận được và/hoặc xem xét lại 
(kháng nghị). Nếu quý vị không tin rằng quý vị đang nhận được các dịch vụ quý vị được quyền, hoặc 
quý vị được yêu cầu thanh toán nhiều hơn số tiền quý vị tin, quý vị có thể nộp Đơn Phàn nàn hoặc 
Kháng nghị cho Brand New Day. 

Người đại diện về Than phiền và Kháng nghị sẽ cho quý vị biết nếu tuyên bố của quý vị được thực 
hiện qua điện thoại hoặc bằng văn bản. Với tư cách là chương trình của quý vị, chúng tôi có thể giúp 
cho thông tin vào chung để bắt đầu yêu cầu của quý vị.

Khung thời gian cho Khiếu nại
Quý vị có sáu mươi (60) ngày theo lịch từ ngày xảy ra vụ việc quý vị không hài lòng để nộp đơn khiếu 
nại. Chúng vị có thể gia hạn sáu mươi (60) ngày tùy thuộc vào nguyên nhân. 

Phòng Khiếu nại và Phàn nàn sẽ gửi thư cho quý vị và/hoặc có thể gọi cho quý vị khi họ nhận được 
khiếu nại của quý vị. Chúng tôi cũng có thể gọi cho quý vị nếu có thêm thông tin cần thiết cho 
trường hợp của quý vị. Một lá thư và/hoặc cuộc gọi khác sẽ giải thích kết quả trường hợp của quý vị. 
Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với Bộ phận Dịch vụ Hội viên.

Có thắc mắc? Cần trợ giúp? Gọi nhóm Dịch vụ Hội viên
1-866-255-4795, TTY 711  Thứ Hai - Thứ Sáu, 8 giờ sáng - 8 giờ tối và 7 ngày mỗi tuần,  

8 giờ sáng - 8 giờ tối từ ngày 1 tháng 10 - ngày 31 tháng 3
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Để biết thêm thông tin Quý vị có các Tùy chọn
Nếu quý vị có khiếu nại liên quan đến chất lượng 
chăm sóc, quý vị cũng có lựa chọn nộp đơn 
khiếu nại bằng văn bản Livanta. Livanta là Tổ 
chức Cải thiện Chất lượng (Quality improvement 
organization, QIO) độc lập và ký hợp đồng bởi 
Trung tâm Dịch vụ Medicare & Medicaid (CMS) để 
nhận khiếu nại về chất lượng chăm sóc từ những 
người thụ hưởng Medicare.

Hóa đơn Y tế Quý vị Nhận được
Giải thích Quyền lợi (EOB) - Quý vị sẽ nhận được 
EOB hàng tháng và KHÔNG phải là một hóa đơn. 
Đây là một bản tóm tắt về các yêu cầu và chi 
phí thuốc theo toa của quý vị (như một tuyên 
bố). Nếu quý vị nhận các hóa đơn y tế mà quý vị 
không chịu trách nhiệm, gọi ngay cho Bộ phận 
Dịch vụ Hội viên ủa chúng tôi.

Gửi Hóa đơn của Quý vị cho 
Chúng tôi
Quý vị gửi (các) hóa đơn kèm theo yêu cầu thanh 
toán qua bưu điện đến: 
Brand New Day 
Attn: Claims Department 
PO Box 93122 
Long Beach, CA 90809-9871 

Quý vị cũng có thể fax (các) hóa đơn kèm theo 
yêu cầu thanh toán đến: 1-657-400-1211

GỌI 

1-866-255-4795, TTY 711
 

GIỜ
Quanh năm:
Thứ Hai - Thứ Sáu, 8 giờ sáng - 8 giờ tối

Ngày 1 tháng 10 – Ngày 31 tháng 3:
Thứ Hai - Chủ Nhật, 8 giờ sáng - 8 giờ tối

EMAIL
Complaints@UniversalCare.com

FAX 
1-657-400-1217

ĐỊA CHỈ 
Brand New Day 
Attn: Appeals and  
Grievances Department 
PO Box 93122 
Long Beach, CA 90809-9871

Q U Y Ề N 
K H I Ế U  N Ạ I  C ỦA  Q U Ý  V Ị
TIẾP THEO
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BỘ PHẬN DỊCH VỤ HỘI VIÊN
1-866-255-4795, TTY 711 
Thứ Hai - Thứ Sáu, 8 giờ sáng - 8 giờ tối và 7 ngày mỗi tuần 
8 giờ sáng - 8 giờ tối từ ngày 1 tháng 10 – ngày 31 tháng 3
Trang web: bndhmo.com 
Fax: 1-657-400-1208 
Qua thư: Brand New Day, PO Box 93122,
Long Beach, CA 90809-3122 

AMERICAN SPECIALTY HEALTH PLANS OF CALIFORNIA, 
INC. (ASH PLANS) 
1-800-678-9133, TTY 1-800-735-2922
Thứ Hai – Thứ Sáu, 5 giờ sáng - 8 giờ tối 
Trang web: ashlink.com/ash/brandnewday 

PHÒNG KHIẾU NẠI VÀ KHÁNG NGHỊ
1-866-255-4795, TTY 711 
Fax: 1-657-400-1217
Thứ Hai - Thứ Sáu, 8 giờ sáng - 8 giờ tối và 7 ngày mỗi tuần
8 giờ sáng - 8 giờ tối từ ngày 1 tháng 10 – ngày 31 tháng 3
Email: Complaints@UniversalCare.com

TRỢ CẤP HEALTHY FOODS
Nếu có thắc mắc về nơi chi tiêu trợ cấp hàng tháng của quý vị, 
gọi Bộ phận Dịch vụ Hội viên Brand New Day theo số 
1-866-255-4795, TTY 711, Thứ Hai – Thứ Sáu 8 giờ sáng - 8 giờ tối 
và 7 ngày một tuần, 8 giờ sáng - 8 giờ tối, từ ngày 1 tháng 10 – 
ngày 31 tháng 3.

Kiểm tra số dư của quý vị bất cứ lúc nào bằng cách gọi số  
1-833-614-3258, TTY 711 hoặc truy cập vào wellnessincentives.com.
  

DA N H  B Ạ  VÀ  S Ố  Đ I Ệ N  T H OẠ I 
H Ữ U  Í C H

Để nhận được sự hỗ trợ từ Brand New Day và những đơn vị có hợp đồng với Brand 
New Day, vui lòng gọi cho các số liên lạc dưới đây:
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BỮA ĂN DÀNH RIÊNG CHO TÔI
Chương trình Bữa ăn và Tư vấn Dinh dưỡng
1-866-255-4795, TTY 711
Thứ Hai - Thứ Sáu, 8 giờ sáng - 8 giờ tối
Trang web: bndhmo.com/eatinghealthy 

CHƯƠNG TRÌNH REWARDS PLUS
Nếu muốn biết về nơi chi tiêu phần thưởng này, gọi Bộ phận Dịch vụ 
Hội viên Brand New Day theo số 1-866-255-4795, TTY 711, Thứ Hai – 
Thứ Sáu từ 8 giờ sáng - 8 giờ tối và 7 ngày mỗi tuần 8 giờ sáng - 8 giờ 
tối từ ngày 1 tháng 10 – ngày 31 tháng 3.

Kiểm tra số dư của quý vị bất cứ lúc nào bằng cách gọi số 1-833-614-3258 
hoặc truy cập vào wellnessincentives.com bất kỳ lúc nào.

DELTA DENTAL
1-844-282-7638, TTY 711 
Thứ Hai – Thứ Sáu, 5 giờ sáng - 6 giờ tối 
Trang web: Medicare   
www1.deltadentalins.com/brand-new-day-medicare
Trang web: Medi-Medi   
www1.deltadentalins.com/brand-new-day-medi-cal-medicare

WESTERN DENTAL
1-855-203-5900, TTY 711 
Thứ Hai – Thứ Sáu, 8 giờ sáng - 5 giờ tối 
Trang web: westerndental.com

TƯ CÁCH HỘI VIÊN THỂ DỤC
1-888-423-4632, TTY 711 
Thứ Hai - Thứ Sáu, 5 giờ sáng - 5 giờ chiều 
Trang web: silversneakers.com

LIVANTA
Chất lượng Chăm sóc – Tùy chọn 
1-877-588-1123, TTY 1-855-887-6668 
Thứ Hai – Thứ Sáu, 9 giờ sáng - 5 giờ tối
Trang web: livantaqio.com 

EYEMED (DỊCH VỤ Y TẾ VỀ MẮT) 
1-800-511-1486, TTY 1-844-230-6498
Thứ Hai - Chủ Nhật, 5 giờ sáng - 8 giờ tối và
Chủ Nhật, 8 giờ sáng - 5 giờ tối
Trang web: member.eyemedvisioncare.com/brandnewday

DANH BẠ & SỐ LIÊN LẠC HỮU ÍCH, TIẾP THEO



52

MEDIMPACT DIRECT (NHÀ THUỐC ĐẶT MUA QUA BƯU ĐIỆN) 
1-855-873-8739, TTY 711 
Đơn thuốc Fax: 1-888-783-1773 
Thứ Hai – Thứ Sáu, 5 giờ sáng - 5 giờ chiều và Thứ Bảy 6 giờ sáng -  
2 giờ chiều 
Email: Customerservice@medimpactdirect.com 
Để mua tiếp thuốc, vui lòng gọi MedImpact hoặc đăng nhập vào tài 
khoản 
Trang web: medimpactdirect.com

QUYỀN LỢI THUỐC THEO TOA PHẦN D
1-866-255-4795 Số máy lẻ 2012, TTY 711
Sau giờ làm việc, vui lòng gọi 1-866-255-4795 số máy lẻ 2010
Fax: 1-657-271-0089
Thứ Hai – Thứ Sáu, 8 giờ sáng - 6 giờ tối
Trang web: bndhmo.com/Members/File-an-Appeal-Part-D

ĐƯỜNG DÂY Y TÁ TƯ VẤN 
1-888-687-7321, TTY 711 
24 giờ mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần 
Trang web: bndhmo.com

LÊN LỊCH VẬN CHUYỂN THƯỜNG XUYÊN 
(ĐẾN & TỪ CHỖ BÁC SĨ) 
1-855-804-3340, TTY 711 
Thứ Hai – Thứ Sáu, 8 giờ sáng - 8 giờ tối

LỊCH VẬN CHUYỂN Y TẾ (KHÔNG KHẨN CẤP) 
Đối với xe tải và các loại xe lăn khác
1-855-804-3484, TTY 711 
Thứ Hai – Thứ Sáu, 8 giờ sáng - 8 giờ tối

TELADOC (ĐƯỜNG DÂY BÁC SĨ TƯ VẤN 24/7)
1-800-835-2362, TTY 1-855-636-1578 
24 giờ mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần
Trang web: teladoc.com

DANH BẠ & SỐ LIÊN LẠC HỮU ÍCH, TIẾP THEO
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TRUHEARING (QUYỀN LỢI MÁY TRỢ THÍNH) 
1-866-202-1182, TTY 711 
Thứ Hai – Thứ Sáu, 8 giờ sáng - 8 giờ tối 
Trang web: truhearing.com 

CHĂM SÓC KHẨN CẤP 
1-866-255-4795, TTY 711 
Email: Memberservices@universalcare.com 
Trang web: bndhmo.com/provider-search

CÁC MỤC KHÔNG CẦN TOA
1-877-280-6207, TTY 711
24/7/365
Trang web: NationsOTC.com/BND

Để có bản sao Danh mục OTC, truy cập  
NationsOTC.com/BND

ALOECARE HEALTH (HỆ THỐNG ỨNG CỨU CÁ 
NHÂN KHẨN CẤP)
1-888-256-3227, TTY 711
Thứ Hai - Thứ Sáu, 6 giờ sáng - 6 giờ tối và 
Thứ Bảy - Chủ Nhật, 7 giờ sáng - 4 giờ tối
Trang web: aloecare.com/brandnewday

DANH BẠ & SỐ LIÊN LẠC HỮU ÍCH, TIẾP THEO
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CÓ THẮC MẮC  
VỀ TƯ CÁCH HỘI VIÊN,

GỌI ĐIỆN MIỄN PHÍ

1-866-255-4795 | T TY 711

Thứ Hai – Thứ Sáu, 8 giờ sáng – 8 giờ tối 

và 7 ngày mỗi tuần 8 giờ sáng – 8 giờ tối 

từ ngày 1 tháng 10 – ngày 31 tháng 3


